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Útdráttur 

Straumlínustjórnun er leið að markmiðum sem fyrirtæki hefur sett sér til að ná árangri í 

starfsemi fyrirtækisins með það fyrir augum að útrýma sóun, staðla vinnubrögð, leysa úr 

vandmálum og koma með úrlausnir. Hin sérstaka fyrirtækjamenning og virðing fyrir fólki er 

mikilvæg í þessari hugmyndafræði. Innleiðing Straumlínustjórnunar er orðin útbreidd um 

allan heim sem leið til að ná árangri í gæðum þjónustu, auknu virði til viðskiptavina, að 

minnka mistök í starfi og bæta stjórnun starfseminnar.  

 Rannsóknin kannar hvernig íslensk fyrirtæki og stjórnendur hafa nýtt sér 

hugmyndafræði Straumlínustjórnunar hér á landi. Reynt er að sýna fram á hvernig áhrif, 

reynsla og þekking sem skapast hefur á hugmyndafræði Straumlínustjórnunar hérlendis, gæti 

nýst í starfsemi heilbrigðisþjónustunnar. Fræðilegar rannsóknir á efninu eru ekki margar og 

engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum Straumlínustjórnunar á íslenska 

heilbrigðisþjónustu. 

 Rannsóknin leitar svara við því hvaða þætti og aðferðir íslenskir stjórnendur nýta sér 

við innleiðingu á Straumlínustjórnun og hvort þessar aðferðir geti verið valkostur fyrir 

heilbrigðisþjónustuna. 

 Rannsóknarsniðið er eigindlegt með viðtölum við stjórnendur nokkurra fyrirtækja hér 

á landi. Þessi rannsókn sýnir það að sá árangur sem hefur skapast með innleiðingu 

Straumlínustjórnunar í fyrirtækjum hérlendis væri eitthvað sem gæti verið góður valkostur í 

stjórnun heilbrigðisþjónustu á tímum niðurskurðar.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að með notkun Straumlínustjórnunar sé verið að ná 

fram umtalsverðum umbótum í starfsemi fyrirtækjanna, með ánægðari starfsmenn og 

viðskiptavini, bætt samskipti á vinnustað, betra vinnuumhverfi, hagræðingu í rekstri og meira 

sýnilega stjórnendur. Helstu ályktanir sem má draga af rannsókninni er að reynsla þeirra 

stjórnenda, hér á landi sem hafa prófað þessa aðferð, sé góð og að hægt sé að nýta sér 

hugmyndafræðina fyrir heilbrigðisþjónustu. 

Lykilhugtök: Straumlínustjórnun, menning, gæði, skilvirkni, gæðastjórnun, kostnaður, 

heilbrigðisþjónusta
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Abstract 

Lean has established itself as a way to succeed in the company's strategy with a view to 

eliminate waste, improve standards and procedures and find new solutions to problems. The 

special corporate culture, combined with respect for people is one of the most important 

concepts. Implementation of Lean has become widespread across the world as a way to 

succeed in quality of service, increase value to customers and reduce possible error whilst 

improving management of the business. 

 The study explores how Icelandic companies and executives have used the concept 

Lean. The initiative aims to demonstrate how the effects of experience and knowledge which 

have developed in the philosophy of Lean might affect the functioning of health care. 

Academic studies of the material are not plentiful and no studies have yet been conducted on 

the effects of Lean in the Icelandic health care. 

 The purpose of the study described here is to demonstrate the impact and benefit that 

Lean can have on health care through utilization of knowledge and experience, which has 

emerged in other domestic organizations. The study seeks answers to what factors and 

strategies Icelandic managers can take advantage of in their implementation of Lean, and how 

these proven methods benefit the objectives and policies designed. It seeks to discover if these 

techniques can be a possible option for health care organizations in Iceland. 

 The format is an actual study of Lean based on interviews with managers in several 

Icelandic companies. This study shows that successful improvement has emerged with the 

introduction of Lean in Icelandic companies and could be a useful method for health services. 

The Study results show that using Lean is providing significant improvements in the 

companies' operations, more employee engagement, higher customer satisfaction, improved 

communication in the workplace, a better working environment, and in more operational and 

management visibility. The main conclusion from this study is that based on the experience of 

managers in Iceland that have experienced Lean, that this could be a conceivable concept in 

the area of health care. 

 

Key words: Lean, Lean healthcare, culture, quality, efficiency, quality, cost, health care  
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1. Inngangur 

„ Straumlínustjórnun í íslenskum fyrirtækjum: Valkostur fyrir heilbrigðisþjónustna“ er heiti á 

30 eininga meistararitgerð höfundar sem byggð er á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í kafla 

eitt verður skýrt frá bakgrunni, tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar,  

rannsóknarspurningum, rannsóknaraðferðum, meginhugtökum, gildismati rannsakanda, 

takmörkunum rannsóknar og uppbyggingu ritgerðar. 

 

1.1. Viðfangsefni 

Í þessari viðtalsrannsókn segja stjórnendur frá reynslu sinni við innleiðingu og notkun 

Straumlínustjórnunar í fyrirtækjum hér á Íslandi. Viðmælendur eru Einar Már Hjartarson, 

framkvæmdastjóri viðskiptaumsjónar hjá Arion banka, Halldór Árnason, fyrrum starfsmaður 

Sjávarútvegsráðuneytisins, Reynir Kristjánsson, ráðgjafi hjá PricewaterhouseCoopers, Unnur 

Ágústsdóttir, verkefnisstjóri hjá Arion banka, og Þórunn Óðinsdóttir, verkefnastjóri umbóta 

hjá Nóa Siríus. Rannsakandi er sjálfur heilbrigðismenntaður og hefur starfað við 

heilbrigðisþjónustuna innanlands sem utan síðastliðin tíu ár. Síðustu tvö ár hefur rannsakandi 

starfað sem stjórnandi í íslenskri heilbrigðisþjónustu.  

  

1.2. Bakgrunnur 

Kostnaður við heilbrigðisþjónustuna er alltaf að aukast og fátt er um skýringar.  Í þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á hvernig fjárþörf muni breytast á komandi þrjátíu árum 

kemur fram að hún muni allt að þrefaldast (Lindgren og Klevmarken, 2008).  Í flestum 

iðnvæddum ríkjum heimsins er heilbrigðisþjónusta sá þáttur sem segir til um hversu vel ríki er 

statt, ástæðan er fjárútlát ríkisins í þennan málaflokk. Kostnaður sem ríki leggur í 

heilbrigðisþjónustu og krafa um nýsköpun getur og er oft jákvætt merki um velferð þjóðar 

(Prozsolt, Ackerman og Amerlung, 2007).  Ár hvert renna um 9,5% af vergri 

þjóðarframleiðslu til heilbrigðiskerfisins á Íslandi samkvæmt OECD.  Ísland er í hópi topp tíu 

landa þegar kemur að fjármunum sem eytt er í heilbrigðismál hjá OECD löndum.  Hins vegar 

verður að hafa í huga að á Íslandi eru ýmis félagsleg útgjöld gjaldfærð sem heilbrigðisútgjöld 

en eru gjaldfærð sem félagsleg útgjöld í öðrum löndum, eins og umönnun á 

öldrunarstofnunum.  Íslenska heilbrigðiskerfið kostar þjóðina mikla fjármuni og þegar horft er 

til árangurs er hægt að segja að Ísland sé eitt af þeim framsæknustu í OECD löndunum.  

Íslenska þjóðin býr við gott heilsufar; ungbarnadauði er með því minnsta í heiminum, 
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Íslendingar lifa lengur en nokkur önnur Evrópuþjóð og hér á landi hefur náðst einn besti 

árangur í meðferð á kransæðasjúkdómum og krabbameini í Evrópu (OECD, 2008).   

 Margir líta svo á að rekstur í heilbrigðisþjónustu lúti ekki sömu markaðslögmálum og 

fyrirtæki á hinum almenna markaði.  Mörg fyrirtæki gera róttækar breytingar á því hvernig 

þeim er stjórnað til þess að lifa af samkeppni. Á síðustu árum hafa breytingar átt sér stað í 

stefnu stjórnvalda og alþjóðavæðingin hefur haft sitt að segja og því verður ekki hjá því 

komist að líta á heilbrigðisþjónustuna út frá lögmálum markaðarins, þ.e. framleiðni, skilvirkni 

og markvirkni.  Skilvirkni (efficiency) í heilbrigðisþjónustu hefur verið að aukast með 

sýnilegri verkferlum á hinum ýmsu þáttum innan heilbrigðisþjónustunnar (Bauer og Hagland, 

2008). Landlæknir er með mörg tilmæli um hvernig hinir ýmsu verkferlar í 

heilbrigðisþjónustu skulu unnir (Landlæknir, 2010).  Þetta eykur allt á skilvirkni, sem þýðir í 

raun að gera hlutina rétt, en hún hefur ekki verið mikið skilgreind innan 

heilbrigðisþjónustunnar, hvorki hér á landi né í öðrum löndum, vegna þess að ekki eru til 

staðlaðir mælikvarðar. Þegar mælikvarðar eru ekki staðlaðir er samanburður erfiðari milli 

landa og stofnana, innan lands sem utan. Markvirkni (effectiveness) er að gera réttu hlutina og 

hefur með gæði að gera (Bauer og Hagland, 2008).  Fyrirtæki getur verið með litla markvirkni 

en mikla skilvirkni og öfugt. Gæði eru mælikvarði á markvirkni og flest fyrirtæki í 

heilbrigðisþjónustu eru með gæði í stefnu sinni og setja þau fram í einhvers konar slagorðum, 

s.s.: „Veitum  hágæða þjónustu“. Þess konar slagorð hafa þó litla merkingu nema búið sé að 

skilgreina hvað gæði þýða fyrir viðkomandi fyrirtæki.  Innan heilbrigðisþjónustunnar getur 

orðið gæði þýtt rétt meðferð, gott upplýsingaflæði til sjúklinga, hjálpsemi, kurteisi, hátækni, 

dýr lyf, umönnun og svo framvegis (Bauer og Hagland, 2008).  Í stefnu fyrirtækisins þurfa 

stjórnendur að hafa skilgreint hugtakið gæði og sett fram mælanleg markmið svo hægt sé að 

fylgja stefnunni eftir.   

Samkvæmt Jeffrey C. Bauer og Mark Hagland  (2008) virðist vera svigrúm fyrir 

umbætur og aukna markvirkni í bandarísku heilbrigðiskerfi,  þar sem markvirknin þar er álíka 

og það myndu farast tvær Boeing 747 farþegaþotur á sólarhring með 400 - 500 farþega 

innanborðs. Slík markvirkni myndi ekki líðast í farþegaflugi. Hvað er þá til ráða? Fjölmargar 

leiðir eru þekktar og stjórnunaraðferðir hafa verið að þróast gegnum árin og hafa sannað sig 

sem afburða aðferðir til að ná niður kostnaði og auka gæði. Að koma á umbótum í fyrirtæki 

tekur tíma og kostar peninga. Í Bandaríkjunum er áætlað að um 20-33% af útgjöldum til 

heilbrigðismála endi í sóun. Ekki er vitað til þess að sambærilegt mat hafi verið gert á Íslandi. 

Umræðan um sparnað og skerðingu nær til þess að draga verði úr þjónustu eða segja verði 

upp starfsfólki.  Til að draga úr þeirri þróun útgjalda sem á sér stað í heilbrigðisþjónustu hér á 
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landi, þarf að grípa til annarra aðgerða en þeirra sem hafa verið uppi hingað til. Hvers konar 

sóun er mikil í heilbrigðiskerfinu.  Gríðarlegir biðtímar eru, hvort sem einstaklingar eru á 

biðlista eftir aðgerð eða að bíða eftir að röðin komi að þeim í blóðtöku. Starfsmenn eru sífellt 

að vinna í sömu ferlunum þar sem samræming og samhæfing er lítil. Mikið er um 

endurtekningar þar sem traust milli deilda og heilbrigðisstofnanna er lítið.  Mikið er um 

truflanir og tafir hvers konar, þegar heilbrigðistarfsmenn eru að vinna vinnu sína, sem leiðir til 

slakari skilvirkni.  Til að auka framleiðni þarf annað hvort að auka þjónustu eða framleiðslu 

án þess að auka kostnað eða halda sama þjónustustigi og minnka kostnað (Magnús 

Halldórsson, 2003) 

Straumlínustjórnun er hugmyndafræði sem er upprunnin frá Toyota hugmynda-

fræðinni, sem á rætur sínar að rekja til iðnframleiðslu. Á síðustu áratugum hefur 

Straumlínustjórnun verið að ryðja sér til rúms innan fyrirtækja í þjónustu og nú nýlega innan 

heilbrigðisþjónustu (Miller, 2005). Í einföldu máli gengur Straumlínustjórnun út á að taka út 

sóun, sem ekki er virðisaukandi fyrir viðskiptavininn, á öllum stigum framleiðsluferlisins. 

Þetta leiðir til þess að fyrirtækið reynir eftir fremsta megni að útrýma allri sóun, hvort sem 

hún felist í tíma, efni eða starfskrafti, og einblína á gæði (Womack, Jones og Ross, 2007). 

Í íslenskri heilbrigðisþjónustu hefur Straumlínustjórnun ekki ennþá litið dagsins ljós. 

Hins vegar hefur hugmyndafræðin rutt sér til rúms í löndum allt í kringum Ísland með góðum 

árangri (Prodlove, Moxham og Boaden, 2008). 

 

1.3.  Tilgangur og markmið 

Rannsókninni er ætlað að sýna fram á möguleika til að draga úr stórauknum kostnaði innan 

heilbrigðisþjónustunnar án þess að það komi niður á gæðum þjónustunnar. Fyrsta markmiðið 

er að sýna fram á gildi notkunar Straumlínustjórnunar í fyrirtækjum á Íslandi. Annað 

markmiðið er að sýna fram á hvort og hvernig hægt er að nota Straumlínustjórnun í 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

 

1.4.  Rannsóknarspurningar 

Yfirspurningar 

Hver er reynsla íslenskra fyrirtækja af Straumlínustjórnun? 

Hver yrðu áhrif Straumlínustjórnunar á íslenska heilbrigðisþjónustu? 

Undirspurningar 
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Er hægt að innleiða aðferðir Straumlínustjórnunar úr viðskiptalífinu beint yfir í 

heilbrigðisþjónustuna? 

Myndi Straumlínustjórnun ná fótfestu í umhverfi heilbrigðisþjónustu? 

Verða ákveðnir þættir að vera til staðar svo innleiðingin gangi sem skildi eða er hægt 

að byrja strax? 

 

1.5.  Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á opnum viðtölum. Ástæðan fyrir því að þess konar 

rannsóknaraðferð varð fyrir valinu var að huglægt mat stjórnenda á nýjum aðferðum í stjórnun 

og upplifun, skipta miklu máli í mati á gildi og hugsanlegum áhrifum stjórnunaraðferðarinnar. 

Í gæðastjórnun skiptir miklu máli að stjórnendur séu vel inni í þeim aðferðum sem verið er að 

innleiða. 

 

1.6.  Gildismat og takmarkanir rannsóknar 

Rannsakandi er heilbrigðismenntaður og hefur starfað við heilbrigðisþjónustuna innanlands 

sem utan síðastliðin tíu ár. Síðustu tvö ár hefur rannsakandi starfað sem stjórnandi í 

heilbrigðisþjónustu.  

 Þegar verið er að vinna eigindlega rannsókn verður rannsakandi var við að 

upplýsingarnar, sem koma jafnóðum í viðtölunum, leiða til aukinna og nýrra upplýsinga um 

rannsóknarefnið. Þær upplýsingar eru ekki endilega þær sem hann hefur lesið sér til um áður. 

Viðmælendur sýna hins vegar fram á með samhjómi sínum að þær séu hluti af 

rannsóknarefninu. Því er mikilvægt fyrir rannsakandann að leita eftir þeim upplýsingum í 

fræðunum. Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir þessu og líti ekki fram hjá þeim 

upplýsingum sem kunna að koma, þrátt fyrir að hafa ekki séð þær fyrir (Taylor og Bogdan, 

2003).  

 Þar sem aðferðin er eigindleg geta komið upp hin ýmsu áhrif sem geta bjagað 

rannsóknarniðurstöðurnar. Því verður rannsakandinn að geta gert sér grein fyrir því hvaða 

þættir eru mögulega þess valdandi.  Dómgreind viðkomandi rannsakanda skiptir máli sem og  

skilningur hans á rannsóknargögnunum (Taylor og Bogdan, 2003). 

  

1.7.  Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla; inngang, fræðilegan hluta, aðferðafræði, niðurstöður, 

umfjöllun um niðurstöður og loks hagnýtt gildi.  
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 Í inngangi er farið yfir lýsingu á viðfangsefni, helstu markmiðum og greint er frá 

rannsóknaraðferðinni. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er gerð ítarleg grein fyrir 

hugmyndafræðinni „Straumlínustjórnun“ sem og fjallað um áhrifaþætti innleiðingar og 

heilbrigðisþjónustunni gerð skil. Í þriðja hluta er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Í 

fjórða kafla ritgerðarinnar er greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim skipt upp eftir 

þemum. Umfjöllun um niðurstöður er svo fimmti hluti ritgerðarinnar, þar sem fjallað er um 

niðurstöður út frá fyrri fræðum. Loks er greint frá hagnýtu gildi í sjötta og síðasta hluta 

ritgerðarinnar sem og tillögum að frekari rannsóknum. Aftast eru svo viðaukar.    
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Lean  

innleitt í 

fyrirtækið 

2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður Lean hugmyndafræðinni gerð skil. Fjallað verður um þróunarferli  

hugmyndafræðinnar og hvernig sú þróun hefur leitt til notkunar hennar í allt frá fyrirtækjum í 

iðnrekstri til fyrirtækja í þjónustu sem og í heilbrigðisþjónustu. Fjallað verður um áhrif 

innleiðingar hugmyndafræðinnar á þjónustu og heilbrigðisþjónustu sem og ávinning sem af 

því hefur hlotist. Rætt verður um hvaða þættir geta haft áhrif á hvort innleiðing 

hugmyndafræðinnar gagnist sem skyldi. Fjallað verður um útgjöld til heilbrigðismála á Íslandi 

og hvaða sérkenni heilbrigðisþjónustan á Íslandi hefur umfram önnur fyrirtæki í 

þjónusturekstri.  

 

2.1.  Stefna og breytingar 

Þegar fyrirtæki tekur ákvörðun um að breyta stefnu eða setur sér markmið um það hvernig 

stefnu skuli náð getur það verið stjórnunarleg ákvörðun yfirmanna ein og sér, jafnvel 

yfirmanna sem starfa ekki í daglegum rekstri fyrirtækisins. Það getur einnig verið ákall 

starfsmanna um bætt vinnuumhverfi sem leiðir af sér innleiðingu á Straumlínustjórnun.  Með 

innleiðingu eru sett mælanleg markmið og stefna til framtíðar sem starfsmönnum er skylt að 

vinna að. Oft eru stefnur fyrirtækja skýrari en markmiðin og algengt er að leiðir að 

markmiðum séu ekki nægilega vel skilgreindar. Það að fyrirtæki velji að innleiða 

Straumlínustjórnun er oftast vegna þess að verið er að kalla á breytingar einhvers konar 

(Liker, 2004; Womack o.fl. 2007).  

 Lean hugmyndafræðin tekur á og kemur í veg fyrir sóun á vinnu sem finnst í 

fyrirtækinu og framleiðslu þess (Arthur, 2007).  Reynt er að bæta flæði starfseminnar með því 

að kortleggja ferla. Tæki og tól, sem notuð eru til að ná markmiðum með Lean 

hugmyndafræðinni, auðvelda alla vinnu við að ná settum markmiðum (Womack og Jones, 

2003).   

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Lean ferlið, teiknað af höfundi byggt á heimildum Liker, (2005); Liker og Morgan, 2006; og Womack o.fl., (2007). 

Markmiðum 

 fyrirtækis náð 

Stöðugar framfarir 

 

Hugmyndafræði 

  
-Fyrirtækjamenning       

   virðing fyrir fólki 

-Skoða vinnuna beint 
-Útrýma sóun 

-Stöðluð vinnubrögð 

-Úrlausn vandamála 
-Lærdómsfyrirtæki 

 

 

Stjórnunaraðferðin 
-Tól og tæki – 

Verkfærakista - Leið til umbóta 

og úrbóta  

Innleiðing 

Lean 

- Leið til að ná 

markmiðum- 
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2.2. Þróun Lean 

Árið 1918 má segja að hið árangursríka ferli japanska bílaframleiðandans Toyota hafi byrjað. 

Það var hins vegar ekki fyrr en um 1980 að Vesturlöndin uppgötvuðu þá þekkingu sem þar 

var orðin til.  Vesturlöndin vildu tileinka sér þann hugsunarhátt sem bílaframleiðandinn hafði 

í svo mörg ár stuðst við. Bílaframleiðandinn Toyota framleiddi aðallega til útflutnings fyrir 

Bandaríkjamarkað.  Hugmyndafræðin gekk út á að hafa alla hluti tiltæka á réttum tíma fyrir 

viðskiptavini sína. Þeir breyttu aðstæðum og hugsunarhætti starfsmanna þannig að óskir 

viðskiptavinanna væru í forgrunni. Í raun má segja að hugmyndafræðin hafi þróast út frá 

þörfum viðskiptavinanna (Holweg, 2007).   

Það sem ýtti enn frekar undir framgang bílaframleiðandans Toyota, var að Japanir 

höfðu mikla samkeppnislega yfirburði.  Til dæmis voru vandræði hjá bílaframleiðendum alls 

staðar annars staðar í heiminum en í Japan árið 1979. Ástæður þessara samkeppnislegu 

yfirburða voru taldar cost advantage, heppni, Japan Inc., menning, tækni og stefna stjórnvalda 

(Holweg, 2007).   Áhugi á þessum framgangi, þorstinn í að vita meira og læra af þeim varð æ 

meiri.  Með útgáfu bókar James Womack, Daniel Jones og Daniel Roos (2007), The Machine 

that changed the world,  gafst vesturlandabúum tækifæri á að rýna í sögu Toyota Production 

System (TPS) og finna ástæðuna fyrir þessu miklu yfirburðum. Við gerð bókarinnar höfðu 

þeir félagar rannsakað og skoðað framleiðslu Toyota í fleiri ár og yfirfært þekkinguna á 

bílaframleiðslufyrirtæki í vesturheimi. Niðurstaðan var sláandi, bílaframleiðslufyrirtæki 

Toyota voru langtum skilvirkari en þau bestu á Vesturlöndum.  Ekki var slegið slöku við og 

staðnæmst við þá niðurstöðu, heldur héldu höfundarnir köfunarferðinni áfram til að skýra 

ástæðuna fyrir þessum mikla mun og hvað það væri sem lægi þar á bakvið. Í ljós kom að 

svarið var ekki svo einfalt, framgangurinn var ekki skýrður með örfáum skilvirkum 

verkferlum heldur lá munurinn í hugmyndafræði fyrirtækisins sjálfs.  Hin mikla vinna sem 

þeir félagar lögðu af hendi leiddi til nýrrar sýnar á starfsemi fyrirtækja.  Sú sýn var í raun í 

andstöðu við hugmyndafræði stórframleiðslufyrirtækja sem vestræn fyrirtæki störfuðu eftir. 

Þar varð til nýr grundvöllur á verksmiðjustarfsemi sem leiddi til skilvirkari starfsemi en áður 

hafði þekkst á Vesturlöndum. Hugmyndafræðin fékk nafnið Lean og hefur hún verið að þróast 

síðan frá bílaframleiðslufyrirtækjum yfir í fyrirtæki sem eiga lítið skylt við þá iðn, fyrirtæki í 

heilbrigðisrekstri (Holweg, 2007).  
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2.3.  Lean hugmyndafræðin 

Toyota Production System (TPS) er niðurstaða langrar og stöðugrar umbótavinnu sem hefur 

verið hluti af hugmyndafræði Toyota frá byrjun.  Ástæða þessarar góðu þróunar fyrirtækisins 

er engin hending, heldur gríðarlega langt ferli þar sem fyrirtækið býr til og sækir þekkingu út 

frá þeirri hugsun einni, hvernig fyrirtækið getur orðið skilvirkara í sinni framleiðslu. 

Grunnurinn að umbótavinnunni er óendanleg sköpun og þróun nýrra vinnuferla, til þess eins 

að bæta skilvirkni og gæði framleiðslunnar. Með því að bæta ferla, breyta og þar af leiðandi 

búa til þekkingu innan fyrirtækisins, er hægt að útfæra umbótavinnuna á einni deild eða hluta 

yfir á aðra innan fyrirtækisins sjálfs.  Niðurstaðan er tvíþætt. Í fyrsta lagi er hægt að færa 

vinnu sem unnin er í umbótum á einni deild yfir á aðra deild innan fyrirtækis og í öðru lagi 

getur umbótavinnan haft áhrif á fleiri deildir innan fyrirtækisins með þekkingunni sem verður 

til þegar umbótavinnan á sér stað. Þannig verða staðlaðir verkferlar til og gera þeir 

starfsmönnum fyrirtækisins kleift að hafa áhrif á vinnu sína (Liker, 2004: Womack o.fl., 

2007). 

 

Eiginleikar fyrirtækja með Lean 

• Virðisaukandi vinna ferla fer fram hjá starfsfólkinu sjálfu því það hefur tækifæri til að 

breyta og bæta vinnu sína. 

• Þar er til kerfi sem vinnur með galla/bresti, greinir þá og bætir (Arthur 2007, bls 68) 

 

Hornsteinn TPS, það sem gerði framgang Toyota svo áhrifaríkan, er kerfisbundin leit 

að hinum þremur tegundum sóunar, muda, muri og mura, með það að markmiði að eyða 

þeim.  Allt frá byrjun gekk grunnhugmyndafræði Toyota út á að setja viðskiptavininn í fyrsta 

sæti. Taka úr gildi þætti sem ekki voru virðisaukandi fyrir viðskiptavininn og þar af leiðandi 

fyrir fyrirtækið í heild sinni. Þess konar vinna skapar og endurspeglar sjálfstæðar einingar 

innan fyrirtækisins sem leiða svo til heildarvirðiskeðju þess.  Heildarvirðiskeðjan spannar alla 

verkþætti fyrirtækis, frá því að grunnhráefni framleiðslunnar kemur til vinnslu og þar til 

viðskiptavinurinn nálgast fullbúna vöru. Mikilvægt er að ferlið sé án áreynslu, hagkvæmt og 

án sóunar. Markmiðið er að framleiða hámarks virði til notandans með sem minnstum 

mögulegum kostnaði (Arthur, 2007). Hvert skref í framleiðslukeðjunni er yfirfarið með hag 

viðskiptavinarins að leiðarljósi.  Til dæmis að skipta yfir í ódýrari pakkningar getur gert 

vöruna ódýrari fyrir viðskiptavininn (Mohammed, Shankar og Banwet, 2008).  Þannig er 

verið að greina muda, þ.e.a.s. allar hreyfingar innan fyrirtækisins sem ekki skapa virði fyrir 
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viðskiptavininn.  Markmiðið er að eyða eins miklu muda og hægt er, sem um leið lækkar 

kostnað og styttir biðtíma sem er þannig til ávinnings fyrir viðskiptavininn (Arthur, 2007).  

Það er ekki eingöngu nóg að útrýma muda því hún er bara ein af þremur sóunum. Muri 

er aðferð sem notuð er til að koma í veg fyrir of mikið álag og mura aðferð sem dregur úr 

ójafnvægi ásamt hugtakinu heijunka sem nær til jöfnunar á framleiðslu. Það er nauðsynlegt að 

vinna með allar þrjár gerðir sóunar,  muda, muri og mura, því ekki er nóg að ætla að draga úr 

álagi heldur verður að hafa áhrif á ójafnvægið sem og virðisaukninguna.  

 

Tafla 1: Fimm atriði sem lýsa Lean á einfaldan hátt 

      Nr.        Útskýring á atriði 

1 Skilgreina hverja vöru þannig að hún fullnægi þörfum viðskiptavinarins. 

2 Skilgreina virðisstraum hverrar framleiðsluvöru. 

3 Leyfa virði að flæða gegnum virðisstrauma án tafa eða hindrana. 

4 
Láta viðskiptavininn um að toga virðið, frekar en að láta framleiðsluna spá fyrir um það (just-in-

time). 

5 Sækjast eftir  fullkomnum og stunda stöðugar umbætur. 

 Heimild: Jones, Medlen, Robertson og Sheperdson, (1999) 

 

 Til að ná þessum markmiðum á hornsteinn menningar í fyrirtæki að snúast um traust 

og endurbætur frekar en stjórnun og yfirráð. Stöðugum umbótum er hægt að ná með því að 

gefa framlínustarfsfólki tíma og svigrúm til að ná þessum umbótum og útrýma sóun (Jones 

o.fl.,  1999).  

 

2.4.   Grunnreglurnar 14  

Í TPS hugmyndafræðinni finnast 14 grunnreglur sem hægt er að skipta niður í 4 yfirþætti.  

Markmiðið með grunnreglunum 14 er að vaxa með hagsmunaaðilum (viðskiptavinum) og 

skapa tilfinningu af tillitssemi. Með því að byggja upp gott samband milli starfsfólks, 

undirverktaka og annarra hagsmunaaðila skapast rými fyrir deilingu þekkingar þeirra á milli.  

Með því getur vinna, sem hefur í för með sér stöðugar breytingar, þróast að innan sem utan og 

orðið árangursrík fyrir alla hlutaðeigandi. Markmiðið er að þróa langtíma og árangursrík 

sambönd, jafnt milli starfsfólks sem undirverktaka, viðskiptavina og samfélagsins alls. 

Eftirfarandi tafla sýnir allar grunnreglurnar 14 og í köflunum hér á eftir verður farið í hvern 

og einn yfirþátt fyrir sig (Liker, 2004). 
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Tafla 2: Grunnreglurnar 14  

Yfirþættir Nr. Regla 

Langtíma 

hugmyndafræði 
1 Langtíma markmið 

 

Rétt ferli gefur rétta 

niðurstöðu 

2 Flæði 

3 Tog 

4 Hejunka 

5 Umbótavinna 

6 Stöðlun ferla 

7 Sýnileiki 

8 Stöðugleiki 

Viðskiptavinir og 

mannauður 

9 Þekking 

10 Leiðtogi 

11 Hagsmunaaðilar 

Lausn vandamála og 

lærdómur 

12 Skilningur 

13 Innleiða breytingar strax 

14 Lærdómsfyrirtæki 

Heimild: Liker, (2004) 

 

2.4.1. Langtíma hugmyndafræði 

Hugsunin á bak við langtíma hugmyndafræði er að gera verkþætti og starfsemi fyrir 

hlutaðeigandi sem skilvirkasta. Viðskiptavinir, starfsfólkið, hagsmunaaðilar og samfélagið eru 

allir þátttakendur í starfsemi fyrirtækisins á sinn hátt. Ef allir væru ekki með í setningu 

markmiða myndi ekki nást jafnmikill árangur.  Með því að hafa alla hlutaðeigandi með í 

markmiðasetningunni og sérstaklega samfélagið í heild sinni getur fyrirtæki haft áhrif á 

velferð innri og ytri hagsmunaaðila (Liker, 2004, kafli 7).  

 

2.4.2. Rétt ferli gefur rétta niðurstöðu 

Hugmyndin með þessari grunnreglu er að rétt ferli er undirstaða skilvirkni og til að hægt sé að 

ná því ferli er mikilvægt að skilja þá hugsun sem liggur þar að baki.  Hér á eftir verður fjallað 

um þá þætti sem miklvægt er að átta sig á og skilja, til að fá rétt ferli og þar af leiðandi þá 

niðurstöðu sem verið er að sækjast eftir.  

 

Flæði 

Að ná stöðugu flæði er einn af grunnþáttum hugmyndafræði Lean; þannig er verið að ná 

umhverfi þar sem efniviður flyst í jöfnun takti milli deilda. Verið er að leita eftir 
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vinnuumhverfi þar sem verkefni hlaðast ekki upp á einum stað og komast ekki yfir á þann 

næsta. Ef það næst að hindra þess konar flöskuhálsa, myndast  jafnt og stöðugt flæði. Að ná 

markmiði þessarar grunnreglu er mjög erfitt og ekki hefur einu sinni Toyota 

bílaframleiðandanum tekist að ná þessu markmiði að fullu, en umbótavinnan er stöðugt í 

gangi (Liker,  2004, bls. 90).  Hinir hefðbundnu þættir sem benda til þess að stöðugt flæði sé 

ekki til staðar eru hindrun, sambandið milli virðisaukandi vinnu og ekki virðisaukandi vinnu 

og bilið milli starfsfólks og efniviðar. Hversu mikið þarf að flytja á milli staða til að 

framleiðslan gangi sem skyldi. Getur viðkomandi starfsmaður unnið í sínum ferli án þess að 

þurfa að eyða tíma í að ná í hluti eða er allt til staðar þar sem hann vinnur. Allur sá tími sem 

fer í að labba á milli staða er sóun (Arthur, 2007, bls. 37).   

 

Þættir sem hindra flæði 

 Hindranir hvers konar. 

 Samband milli virðisaukandi og ekki virðisaukandi vinnu. 

 Bilið milli starfsfólks og efniviðar (Arthur, 2007). 

 

 Með því að innleiða flæði er verið að byggja upp gæði framleiðslunnar. Stöðugt flæði 

er mjög viðkvæmt fyrir mistökum. Um leið og mistök verða í framleiðslunni stöðvast hún.  

Þar af leiðandi eru mistökin mjög sýnileg og lausnina þarf að finna um leið, því ekki er hægt 

að halda framleiðslunni áfram. Með innleiðingu flæðis eru mistökin uppgötvuð strax en ekki 

eftir á og um leið er auðveldara að bera kennsl á þau, hvað er að valda þeim og finna lausn. 

Þannig er verið að koma í veg fyrir að mistökin geti átt sér stað aftur í framtíðinni og gæðin í 

framleiðslunni byggjast upp í ferlinu (Liker, 2004, 95-101). 

 

Tog 

Með það markmið að bæta og skapa stöðugt flæði þarf að hugsa upp á nýtt efnivið fyrirtækis 

og tilfærslu hans innan þess.  Ekki á að þvinga efniviðinn í gegnum fyrirtækið heldur draga 

hann í gegnum framleiðsluferlið, toga  (pull) í stað þess að ýta. Í þess konar togferli vinnur 

hver liður í framleiðslukeðjunni sem pöntun á þeim næsta. Viðskiptavinurinn kaupir eða 

pantar til að mynda bíl hjá sölumanni og sölumaðurinn pantar viðkomandi bíl, með öllu sem 

honum tilheyrir, frá síðasta ferlinu í framleiðslukeðjunni. Síðasta ferlið í framleiðslukeðjunni  

pantar hluti sem þarf frá næstsíðasta ferli í framleiðslukeðjunni og svo koll af kolli. Á þennan 
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hátt ferðast pöntunin upp framleiðslukeðjuna þar til hún hefur náð fyrsta ferlinu í keðjunni 

(Liker, 2004, kafli 9). 

Munurinn milli toga (pull) og ýta er að í ýta ferlinu er framleitt eins mikið af vöru og 

hægt er. Mikið er til af vörunni á lager og framleiðslan er með stórt geymslurými. Í toga 

ferlinu er vara framleidd þegar hún er pöntuð og fyrirtækið liggur ekki með mikinn lager. 

Þannig er komið í veg fyrir sóun. Með því að toga flæðið í gegnum framleiðslukeðjuna er 

komið í veg fyrir margskonar sóun eins og biðtíma, óþarfa flutning, óþörf ferli, óþarfa 

hreyfingar og mistök (Holweg og Bicheno, 2002). 

Að ná fram virðiskeðju þar sem flæðið togast í gegnum framleiðslukeðjuna er erfitt. Í 

TPS er notast við kanban-kerfi til málamynda, þar sem erfitt er að ná þessu flæði. Kanban-

kerfi kallast kerfi þegar vörur eru pantaðar frá fyrra ferli í framleiðslukeðjunni. Í kanban veitir 

pöntunin upplýsingar um hvað og hve mikið skal framleiða, ferlið fer afturábak frá B til A,  

þannig að A framleiðir einungis það sem B biður um. Til að kanban-kerfið sé mögulegt 

verður að vera til lítill lager af vörunni í framleiðslukeðjunni. Frá þeim lager er hægt að 

nálgast efni sem þarf til að framleiða viðkomandi pöntun á sama tíma sem kanban ferðast til 

baka til fyrra ferlis.  Af þeim sökum framleiðir A aðeins það sem B þarf og B framleiðir 

aðeins það sem C þarf (Liker, 2004).  

 

Mynd 2: Kanban kerfi Lean. Heimild:Teikning höfundar byggt á Liker (2004) 

 

Heijunka-jöfnun á flæði í framleiðslu 

Að einblína  á langtíma markmið eins og stefnumótun Toyota, gerir það að verkum að erfitt er 

að takast á við sveiflur í framleiðslu eins og framboð og eftirspurn.  Nálgun Toyota á vinnu 

starfsfólksins og undirverktökum er allt öðruvísi en aðrar nálganir á svörunum við eftirspurn 

og framboði.  Það er því mjög mikilvægt að viðhalda starfsfólki og undirverktökum. Það 

reynist oft á tíðum erfitt þegar framboðið er mikið eða lítið (konjunktur – breytingar).  Ef 
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þessari  nálgun er ekki beitt er vinnustaður og umhverfi starfsfólks kannski óbærilegt þegar 

framleiðslumagnið eykst frá degi til dags og jafnvel frá viku til viku. Þannig vinnuumhverfi 

myndi flokkast undir mura (ójafnvægi), eina af þremur tegundum sóunar eins og áður kom 

fram (Womack, o.fl., 2007).  

Til að mæta þessum breytingum á framboði og eftirspurn er notast við heijunka í 

hugmyndafræði TPS, þ.e. að jafna út vinnuálag yfir tíma.  Þetta þýðir að alla pantanir yfir 

ákveðið tímaskeið eru teknar saman og skipt jafn niður á tímabilið. Þannig er álaginu dreift 

jafnt dagana, jöfn framleiðsla er á hverjum degi og þannig er komið í veg fyrir aukið álag á 

starfsfólk.  Innleiðing á heijunka gerir það að verkum að tilbúnar vörur eru oft til á lager. Það 

er kannski andstætt við hugmyndir TPS sem í raun einblína á að útrýma muda. Í raun er það 

þó þannig að allar þrjár tegundirnar af sóun eru tengdar böndum og til að það sé mögulegt að 

minnka muda og muri verður einnig að minnka eða útrýma mura. Þannig er heildarsóunin 

minnkuð með því að hafa til taks minni lager af tilbúnum vörum, jafnvel þó það auki aðeins á 

muda (Liker, 2004).  

Að jafna framleiðsluflæðið hefur ekki einungis áhrif á sóun innan fyrirtækisins heldur 

einnig á þá sem sjá því fyrir hráefninu, undirverktakana.  Þeir geta jafnað út sína eigin 

framleiðslu og hámarkað getu sína með jöfnu flæði. Þannig hefur heijunka áhrif á sóun í öllu 

kerfinu (Holweg og Bicheno, 2002). 

Notkun tölvukerfa er ein leið til að minnka sóun í kerfum og hafa þannig áhrif á 

skilvirkni framleiðslunnar. Ein af 14 grunnreglum TPS kemur beint inn á notkun tölvukerfa 

og hvetur til notkunar á tækni með það að markmiði að styðja við ferla og starfsfólk. Fyrst og 

fremst skal tækni vera notuð í virðisaukandi ferli og skal eindregið finnast þar sem 

virðisaukandi vinna á sér stað og ekki krefjast auka starfskrafts. Þessi hugsunarháttur, að hafa 

ekki auka starfskraft sem fer yfir tölvukerfi, hefur leitt til þess að  Toyota er sjaldan með nýja 

tækni heldur notast við tækni sem er prófuð til þrautar og næstum óaðfinnanleg (Liker, 2004, 

kafli 9). 

 

Jidoka og önnur sýnileg hjálpartæki sem „byggja upp gæði“ 

Jidoka er önnur grunnþekking og hluti TPS kerfinu og er notuð til að færa menningu í 

fyrirtæki í þá átt að hvetja starfsmenn til að hætta að vinna til að leiðrétta mistök. Útskýring á 

því hvernig jidoka er skilið innan Toyota er vel lýst af Cho forstjóra Toyota.  Hér er vitnað í 

Cho þar sem hann útskýrir fyrir Russ Scafade, nýráðnum aðstoðarforstjóra Toyota Powertrain, 

hvers vegna ekki er rangt að stöðva framleiðslulínu í heilan mánuð (Liker, 2004):  
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Russ-san, you do not understand. If you are not shutting down the 

assembly plant, it means that you have no problems. All 

manufacturing plants have problems. So you must be hiding your 

problems. Please take out some inventory so the problems surface. 

You will shut down the assembly plant, but you will also continue to 

solve problems and make even better-quality engines more efficiency. 

 

Á hverri vinnustöð eða deild hjá Toyota er andon cord, þar sem starfsfólk getur skrifað 

inn athugasemdir og bent vinnufélögum sínum á ef það verður vart við mistök í ferli.  Ef 

starfsmaðurinn ásamt stjórnanda finnur ekki lausn á vandamálinu sem hann hefur uppgötvað 

stöðvast öll framleiðslulínan. Frá þeim tímapunkti hefur starfsfólkið um 7-10 mínútur til að 

leysa vandamálið áður en framleiðslan stöðvast alveg. Það eru nefnilega 7-10 mínútur sem 

aukalager dugar áður en hann klárast og stöðvar þannig framleiðsluna. Andon cord er sýnilegt 

hjálpartæki sem ekki aðeins stöðvar framleiðsluna heldur sýnir einnig öllum öðrum hvar 

mistökin eiga sér stað. Önnur sýnileg hjálpartæki eru einnig notuð í TPS eins og 5S, sem er 

aðferð til að flokka, greina og halda góðri reglu á vinnustaðnum. 5S er hægt að nota til að 

auka framleiðsluna, gera mistök greinilegri og auðvelda samskipti. 5S er einnig hægt að nota 

til að bæta skilning starfsfólks á því hvað er um að vera í þeim ferlum sem það vinnur í 

(Arthur, 2007, bls. 34). Með því að flokka allt, taka burtu sóun og gera ferla greinilegri verður 

vinnan áþreifanlegri fyrir starfsfólk og skilningur þess á vinnunni eykst.  

Hér er talið upp í stuttu máli hvernig hin sýnilegu hjálpartæki eru notuð innan TPS um 

staðlaðar vinnuaðferðir, hvetja til stöðugra breytinga (kaizen) og auka þannig á möguleika 

starfsfólks að hafa áhrif á vinnu sína:  

 

Að staðla vinnuaðferðir er að skapa 

 Takt, nauðsynlegan framleiðsluhraða 

 Rétta röð rétta ferla og vinnuaðferða 

 Lager sem þarf til að framleiða staðlaðar vinnuaðferðir (Arthur, 2007) 

 

Algengur misskilningur um staðlaðar vinnuaðferðir er að þær séu óbreytanlegar en svo 

er ekki raunin.  Um leið og mistök eiga sér stað í framleiðslunni breytast hinar stöðluðu 

vinnuaðferðir í takt við að þeim sé breytt.  Þannig er gæðunum viðhaldið allt til endapunkts 

(Arthur, 2007).  

Við innleiðingar af stöðluðum vinnuaðferðum er mikilvægast að finna gott jafnvægi 

milli starfsfólks og hinna réttu ferla sem starfsfólkið á fylgja. Starfsmaðurinn þarf að hafa 
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rúman tíma fyrir innleiðingaferlið sem og að fá hvatningu til að vera gagnrýninn og skapandi í 

hugsun.  Það getur verið erfitt að fá starfsmanninn til að hugsa um kostnað, gæði og 

afhendingu vöru. Til að ná þessu jafnvægi er mikilvægt að hvetja starfsfólk og leyfa því að 

taka þátt í ferlinu í einu og öllu (Arthur, 2007). 

 

2.4.3. Viðskiptavinir og mannauður 

Þriðja grunnreglan í TPS einblínir á einstaklingana sjálfa sem eru þátttakendur í starfsemi 

fyrirtækisins, innan þess eða utan. Með þjálfun á leiðtogum sem hafa að geyma afburða 

skilning á starfseminni, er hugmyndafræði fyrirtækisins alltaf í fyrsta sæti.  Hlutverk 

leiðtoganna er svo að fræða og deila þekkingu með samstarfsfólki, hagsmunaaðilum og 

viðskiptavinum. Þannig er séð til þess að þekkingin varðveitist innan fyrirtækisins til 

langframa sem og þróist innan þess.  Til að svo megi vera þarf a) réttan einstakling í rétta 

stöðu, b) að allir starfsmenn fyrirtækisins hafi hugmyndafræðina að leiðarljósi og c) að hver 

og einn aðstoði við þróun þekkingar og þrói hugmyndafræðina innan fyrirtækisins (Arthur, 

2007). 

Þeir einstaklingar sem hafa komist í stjórnunarstöður hjá Toyota hafa byrjað starfsferil 

sinn í verksmiðjunum sjálfum.  Með því móti er tryggt að þessir einstaklingar hafi almennan 

skilning á ferlum Toyota og hafi þannig hugmyndafræðina að leiðarljósi.  Sá möguleiki er 

fyrir hendi að ef einstaklingar „alast upp“ í fyrirtækjum, eins og Toyota hugmyndafræðin 

gerir ráð fyrir,  séu einstaklingarnir sterkari; hafi betra innsæi og skilning á samskiptum, og 

innleiðingum á verksmiðjugólfinu sjálfu.  Þeir hafa betra innsæi í vinnu þeirra sem vinna á 

gólfinu og átta sig á sjónarmiðum þeirra og óskum. Afleiðingarnar eru betri aðstæður fyrir 

samskipti, samkomulag um niðurstöðu þeirra verkefna sem verið er að glíma við sem og 

skilningur þeirra sem koma að málinu (Liker, 2004, kafli 15-17). 

Þó Toyota stæri sig af innra gæðaferli er einnig hugað að starfsfólkinu sjálfu sem 

vinnur í fyrirtækinu, það er fyrst og fremst grunnurinn að velgengi fyrirtækisins.  Til að ná því 

markmiði hefur Toyota þá vinnureglu að þjálfa og mennta ákveðna einstaklinga sem fylgja 

menningu fyrirtækisins.  Algengur „frasi“ sem heyrist gjarnan í fyrirtækinu og segir mikið um 

þá hugmyndafræðilegu vinnu sem þar á sér stað er: „ Before we build cars, we build people“. 

Boðskapurinn er sá að án starfsfólksins væri ekki verið að framleiða bíla og án samstarfsfólks 

myndi ekki nást langtíma árangur (Liker, 2004, kafli 15-17).  

Hópvinna er stór hluti af hugmyndafræði Toyota og á hverjum degi vinna 4 til 8 

einstaklingar saman í hópi sem hópstjóri leiðir áfram. Hópstjóri hefur fleiri skyldum að gegna 

en eingöngu hópstjórn.  Hann sér t.d. um að kalla út auka mannskap ef einhver veikist eða 
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þarf að fá frí.  Hópstjórinn skal einnig sjá til þess að jafnt flæði sé í framleiðslunni og sjá til 

þess að upplýsingar frá hópnum komist á rétta staði innan fyrirtækisins sem og innan hópsins.  

Allra mikilvægast er þó að hópstjórinn fylgist með vinnu síns hóps með það að markmiði að 

koma í veg fyrir vandamál og aðstoða ef þau koma upp.  Alltaf er verið að koma auga á 

vandamál og leysa þau eins fljótt og auðið er, eins og ein af grunnreglum TPS fjallar um 

(Liker, 2004, kafli 15-17). 

Hver hópur er svo í samvinnu við 3-4 aðra hópa og hafa þeir yfirmann sem sér til þess 

að vinnan sé samhæfð og að hóparnir læri hver af öðrum. Þannig stöðvast þekkingin ekki í 

einum hópi og menn læra að hafa samskipti sín á milli. Þess konar þekkingarskipti styrkjast 

enn frekar af kaizen þar sem hin stöðuga umbótavinna er í gangi og ef betri hugmynd er til um 

útfærslu á ferli, þá komi hún fram á þessum vettvangi. Hópvinnan skapar einnig jákvæða 

tilfinningu hjá starfsfólki um sameiginlega ábyrgð og styrkir traust þess á fyrirtækinu. 

Ánægjan felst í því að vinna saman og keppa að sama markmiði (Liker, 2004, kafli 15-17).  

 

Sameiginlegur ávinningur í fyrirrúmi 

Virðisaukningin sem átt hefur sér stað í ytri þáttum Toyota er fyrirtækinu sjálfu að þakka, 

segja undirverktakar og viðskiptafélagar (Arthur, 2007).  Grunnhugmyndafræðin segir að 

maður verði að bera virðingu fyrir viðskiptafélögum sínum en á sama tíma að hvetja þá áfram 

og hjálpa þeim til að vera betri. Stefna Toyota í viðskiptum við aðra er að hafa þá til langs 

tíma og reyna að komast hjá því að skipta um viðskiptafélög. Þetta þýðir að fyrirtæki sem á í 

samskiptum við Toyota er hluti af netverki Toyota. Markmið samskipta eru langtíma  og til að 

svo megi vera verða fyrirtækin að vinna saman að umbótum með það að markmiði að ná 

sameiginlegum ávinningi. Þannig yfirfærist þekking sem myndast innan Toyota til 

viðskiptafélaga og undirverktaka gegnum starfsfólkið sem hefur sérþekkingu á umbótavinnu, 

hvernig bæta má skilvirkni fyrirtækis með hugmyndafræði Toyota. Toyota kemur á 

sameiginlegum fundum með öllum undirverktökum og viðskiptafélögum til að ræða 

sameiginlega þau vandamál sem upp koma í samskiptum þeirra og umbætur tengdar þeim. Á 

þessum fundum eru námskeið um TPS til að tryggja það að máttur og hæfni Toyota verði 

viðskiptafélögunum til gagns. Hluti af hugmyndafræði Toyota um samning um sameiginlegan 

ávinning, er að deila þekkingu með viðskiptafélögum sínum. Þær umbætur sem eiga sér stað 

og koma fram er ávinningur fyrir alla sem hlut eiga að máli, hvort sem það er Toyota eða 

undirverktakar. Það græða allir á þeim umbótum sem gerðar eru og því fleiri, þeim mun meiri 

ávinningur. Við val á undirverktökum horfir Toyota á sögu fyrirtækjanna fremur en verð. Að 

skipta um undirverktaka eftir verði, þ.e.a.s. vera alltaf að velja þann sem er með lægsta verðið 
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í það og það skiptið, gerir það ómögulegt að ná því langtímamarkmiði sem Toyota telur svo 

mikilvægt að ná.  Til langs tíma litið eykst bara kostnaður við innkaup því möguleikinn á 

sameiginlegri umbótavinnu er ekki fyrir hendi. Toyota flokkar stöðugt undirverktaka sína á 

skala frá 1 til 5 til að gera sér betur grein fyrir þróun þeirra. Megin munurinn á Toyota og 

öðrum fyrirtækjum er að Toyota segir ekki upp viðskiptum sínum við undirverktaka sem 

koma illa út, heldur sendir starfsfólk sitt á staðinn til að hjálpa þeim að leysa sín vandamál.  

Hins vegar getur Toyota refsað þeim undirverktökum sem standa sig illa án þess að rifta 

samningi við þá   Sú refsing felst oft í því að á ákveðnu tímabili minnkar Toyota pantanir til 

þess sem stendur ekki undir væntingum.  Ef undirverktakinn  er ekki tilbúinn að bæta sig og 

vill ekki taka þátt í umbótavinnunni kemur Toyota til með að skipta við annan viðskiptafélaga 

(Liker, 2004, kafli 18-20). 

 

2.4.4. Lausn vandamála og lærdómur 

Lausn vandamála er miðpunktur þess sem TPS gengur út á. Fyrst og fremst gengur 

hugmyndafræðin út á að í lengstu lög á að koma í veg fyrir vandamál með fyrirbyggjandi 

aðgerðum. Ef vart verður við vandamál verður að bregðast við því strax til að koma í veg fyrir 

frekari skaða. 

Til að lokaferlið geti átt sér stað er vandamálið metið, rétt niðurstaða fundin ásamt 

hentugum lausnum og er mikilvægt að sá sem finnur lausnina fari út í fyrirtækið og sjái 

vandamálið með eigin augum eða genchi genbutsu á frummálinu.  Grunnorsökina fyrir 

vandamálinu er mikilvægt að uppræta og greina til að sjá til þess að það myndist ekki aftur. 

Með því að setja fram spurninguna „af hverju“ í endurtekningu er hægt, stig fyrir stig, að 

fylgja vandamálinu alla leið að grunnorsökinni.  Þannig er mögulegt að gera ráðstafanir sem 

draga úr hættunni á að vandamálið komi fram í seinasta ferlinu. Ef vandamálið er einungis 

leiðrétt þar sem það kemur fram er mikil hætta á að vandamálið eða svipað tilfelli komi upp 

aftur og aftur. Þeir stjórnendur sem eru háttsettir og hafa kannski ekki möguleika á að sjá 

vandamálið með eigin augum verða að treysta undirmönnum sínum til að vinna í málinu af 

kostgæfni eða hourensou.  Niðurstöður stjórnenda byggjast þá á kynningu frá undirmönnum 

og jafnvel þegar minni vandamál koma upp ræðst lokaferlið algjörlega af undirmönnum.  

 Toyota tekur allar ákvarðanir út frá konsensus, sem þýðir að allar lausnir skoðast vel 

og vandlega og eru metnar áður en ákvörðun um lokaferlið er tekin. Þannig eru bæði 

neikvæðir og jákvæðir þættir metnir samhliða og komið í veg fyrir að einhverjar lausnir verði 

útundan. Áður en fundur fer fram þar sem ákvörðun um lokaferlið er tekin skulu allir sem 

koma að ferlinu vera búnir að kynna sér mögulegar niðurstöður.  Sá sem ber ábyrgð á 
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lokaferlinu hefur samband við þá sem koma að ferlinu og setur fram spurninguna „hvers 

vegna?“. Honum ber svo að koma niðurstöðum til þeirra sem taka lokaákvörðun nokkru áður 

en lokaákvörðunin er tekin.  Þannig hafa þeir sem ákvörðunina taka góðan tíma til að setja sig 

inn í niðurstöðuna, koma með athugasemdir og setja fram tilbúnar spurningar. Þannig vita þeir 

sem taka lokaákvörðunina hvaða möguleikar eru í stöðunni og í raun má segja að niðurstaðan 

sé fundin áður en lokaniðurstaðan kemur fram. Það er mikilvægt að hafa sem flesta hluti 

fyrirtækisins með í lokaferlinu til þess að ná fram jafnvægi í niðurstöðunni og að hún njóti 

þannig samþykki af öllum hlutaðeigandi. 

 Þegar lokaferlið er samþykkt skal innleiðingin byrja eins fljótt og auðið er. Segja má 

að ef lokaferlið hefur tekið langan tíma sé það ákveðin trygging á því að rétt niðurstaða hafi 

fengist og því hægt að fylgja henni fast eftir. Skjót innleiðing er mikilvæg til þess að enginn 

tími fari til spillis og dragi þannig úr áhrifum breytinganna. Hjá Toyota skiptir ekki máli hver 

það er sem hefur komist að réttri niðurstöðu heldur er það niðurstaðan sjálf sem skiptir máli . 

Ef niðurstaðan gefur ekki góða raun til langs tíma er það fyrirgefanlegt svo fremi sem 

niðurstaðan hafi verið rétt. Venjulega er niðurstaðan fundin af þeim sem hafa vald til en ef 

niðurstaðan næst ekki hjá þeim er hærra settur stjórnandi settur inn í ferlið. Í þeim tilfellum 

reynir stjórnandinn að ráðfæra sig við eins marga og hægt er áður en hann myndar sína 

niðurstöðu, tekur þannig tillit til sjónarmiða allra. Áður en niðurstaða er fengin eru allar 

upplýsingar sem hana varðar teknar saman á eitt A3-blað. Á þessu blaði skal setja fram 

niðurstöðuna á sem einfaldastan hátt og upplýsingarnar skulu vera réttar og notaðar til þess að 

upplýsa undirmenn. Með þessu fyrirkomulagi er auðveldara fyrir aðra að setja sig inn í 

spurninguna og það setur einnig lokaferlið upp á einfaldan hátt.  Með notkun A3-blaðsins er 

einnig fyrr hægt að ná  konsensus, þar sem helstu niðurstöður eru skilmerkilega settar fram og 

eru því auðskiljanlegar. Þannig er auðvelt að skapa umræðu nýja niðurstöðu (Arthur, 2007). 

 

Lærdómsfyrirtæki 

Að vera lærdómsfyrirtæki  þýðir að framkvæma alltaf samkvæmt ákvörðunum (hansei) og 

stefna að stöðugum umbótum (kaizen). Það er ekki fyrr en fyrirtækið er orðið  

lærdómsfyrirtæki að það getur dregið lærdóm af reynslu sinni og þróað og bætt starfsemi sína. 

Með því að staðla vinnu gefst sá möguleiki og tryggir það að þekking frá einstaklingum og 

liðsheildinni færist til fyrirtækisins alls. Þetta þýðir að fyrirtækið sjálft hefur stöðuga 

þekkingaröflun en ekki bara einstaklingarnir innan þess. Það að þekking sé rót fyrirtækis 

þýðir einnig að allir innan fyrirtækisins taka þátt í umbótavinnunni, eitthvað sem væri ekki  

mögulegt ef þekkingin væri aðeins til staðar hjá einstökum starfsmanni (Liker, 2004).  
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Hvort sem niðurstaða er góð eða léleg, verður að fylgja henni eftir með hansei til að 

tryggja að fyrirtækið dragi lærdóm af lokaferlinu. Í þekkingarferli hjá Toyota eru alltaf 

skipulagðir hansei-fundir eftir mikilvægar niðurstöður. Þessir fundir hafa það að markmiði að 

bera kennsl á hvernig niðurstaðan var fengin og hvers vegna hún var talin góð eða léleg. Með 

því að greina orsökina á lélegri niðurstöðu er hægt að koma í veg fyrir samskonar mistök í 

framtíðinni. Góðar niðurstöður er því hægt að endurtaka ef þarf, þar sem kennsl eru borin á 

það hvað gerði það að verkum að lélegar niðurstöður urðu fyrir valinu. Með það markmið að 

tryggja að fyrirtæki verði lærdómsfyrirtæki, er komið á fót hentugri lausn vandamála hjá 

Toyota, kallað sjö stiga ferlið og er skýrt í eftirfarandi mynd (Arthur, 2007, Liker, 2004). 

 

 

 

 

Mynd 3: Sjö stiga ferli Toyota í lausn vandamála. Heimild Liker, (2004) 

 

Hoshini kanri er aðferð sem Toyota notar til að miðla upplýsingum frá æðstu 

stjórnendum til þeirra sem vinna í framleiðslunni. Grunnhugmyndafræðin er að á 

stjórnunarstiginu eru sett fram erfið og krefjandi mál með það að markmiði að draga 

fyrirtækið áfram.  Undirstjórnendur og deildum gefst svo tækifæri til að setja sér sín eigin 

markmið til að uppfylla stefnu stjórnarinnar. Með því að láta hverja deild fyrir sig setja sér 

eigin markmið er það tryggt að markmiðin og stefnumótunin sé skilin og samþykkt af þeim 

1. Vandamál uppgötvast (lítið, stórt, einfalt) 

2. Vandamál skilgreint

3. Orsökin skilgreind

4. 5 x-afhverju

7. Staðla

6. Meta 

5. Aðgerð 

Grunnvandamál 
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einstaklingum sem vinna með hana. Þetta er nauðsynlegt svo starfsfólk á öllum deildum sé 

örvað og hvatt til að vinna markvisst eftir markmiðum og stefni þannig alltaf að umbótum.  Sú 

ánægja sem myndast þegar einstaklingur nær sínum markmiðum er ákveðinn meðbyr, bæði 

fyrir einstaklinginn sjálfan og liðsheildina (Hines , Holwe og Rich,  2004). 

 

2.5.   Forsendur fyrir árangri / Áhrifaþættir  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þætti sem hafa áhrif á hvort innleiðing Lean 

festist í sessi eða ekki. Fjallað verður um hvern þátt fyrir sig út frá því hvaða áhrif hann gæti 

eða geti haft á innleiðingaferli Lean.  Þessir þættir eru menning, stjórnun breytinga, róttæk 

endurskipulagning viðskiptaferla og samband virðis og kostnaðar.  

 

2.5.1. Menning  

Hér í Evrópu hefur löngum verið horft til þeirra aðferða sem Japanir nota við iðju sína. Hins 

vegar hafa ekki alla innleiðingar og yfirfærslur á aðferðum leitt til árangurs og því má spyrja 

hvað það er sem hindri að svo sé. Menningarlegur munur milli þessara tveggja heimsálfa er 

gríðarlega mikill. Lean er upprunnið í Japan eins og áður hefur komið fram og því litað af 

þeirri menningu.  Í raun þarf það ekki að hafa neikvæð áhrif á innleiðinguna. Að vandamál 

geti komið upp með hugmyndafræði sem er upprunnin í austri og notuð í vestri, er kannski 

ekki svo óeðlilegt (Lindgerin og Sevagran, 2009).  

Hin japanska menning er sterklega byggð á hópmyndunum þar sem hagsmunir 

fyrirtækisins eru teknir fram fyrir hagsmuni einstaklingsins sem þar vinnur. Heildin er 

hópurinn fremur en einstaklingurinn og viðurkenning sem hópurinn hlýtur hefur mikla 

þýðingu fyrir einstaklingana innan hans. Þeir líta á sig sem hluta af hópnum og telja að þeir 

geti fremur haft áhrif þar en sem einstaklingar. Japanir einblína á hópinn fremur en 

einstaklinginn með hvatningu á mikla vinnu og afköst. Þesskonar aðferðir eru ekki algengar á 

Vesturlöndum og getur það verið skýring á hvers vegna japanskar vinnuaðferðir og 

hugmyndir eiga erfitt uppdráttar annar staðar en í Japan (Lindgerin og Sevagran, 2009).   

Japanir hafa tilhneigingu til að hugsa heildrænt í flæði, tengslum og samhengi meðan 

hér á Vesturlöndum er tilhneiging til að draga frekar hlutina í flokka. Þetta getur haft áhrif á 

innleiðingu á hugmyndafræði eins og Lean (Nisbett, 2003). 

Lean er hugmyndafræði sem nær til allra þátta í fyrirtækinu, eins og komið hefur fram 

hér áður. Hins vegar hafa margir farið þá leið að nota einungis hluta af verkfærunum sem eiga 

arfleið sína í Lean fremur en heildarhugmyndafræðina.  Það hlýtur nú að vera vandkvæðum 
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háð þar sem 80% af hugmyndafræði Lean er fyrirtækjamenningin og aðeins 20% eru 

verkfærin (Larsson, 2008). Ef aðeins eru notuð verkfæri Lean, eins og „5S“ eða „5 x af 

hverju“, er verið að skilja eftir stærsta hlutann af þeim jákvæðu áhrifum sem Lean getur haft á 

fyrirtækið (Maskell og Kennedy, 2007).  Í um 70% af öllum innleiðingum á Lean 

misheppnast að ná þeim miklu áhrifum sem Lean getur haft á fyrirtækin, vegna þess að aðeins 

verkfærin eru notuð en ekki hugmyndafræðin öll (Larsson, 2008).  Til að geta náð sem bestum 

árangri er undirstöðuatriði að breyta menningunni í fyrirtækinu. Í byrjun þýðir það að 

fyrirtækið verður að hætta að hugsa um kostnað og byrja að einblína á virði.  Fókusinn í 

gegnum árin hefur verið á kostnað og útreikning á honum. Ef fyrirtækið ætlar að vinna eftir 

Lean á fókusinn að vera á hámarksaukningu virðis til viðskiptavinarins  ásamt því að minnka 

sóun og til þess þarf menningin breytast (Maskell og Kennedy, 2007).  

Hin mikla breyting sem menningin þarf að ganga í gegnum á sér ekki stað á einni 

nóttu. Hugsunarhætti, hegðun, viðhorfum og lærðum aðferðum, sem hafa verið notaðar yfir 

langan tíma, þarf að breyta og byggja upp á nýtt (Maskell og Kennedy, 2007). Veikleikarnir í 

því að breyta fyrirtækjamenningu og því sem skilur að menningarheima, gera breytinguna enn 

erfiðari.  

 

2.5.2. Stjórnun breytinga 

Til að geta umbreytt fyrirtækinu eða stofnuninni með Lean er þörf á stjórnun sem getur leitt 

fyrirtækið áfram í breytingum. Stjórnunin skiptir einnig miklu máli fyrir hinn daglega rekstur,  

en það sem skiptir enn meira máli, og er forsenda allra lögmála og hugmyndafræða,  er 

auðvitað menningin í fyrirtækinu (Johansson og Larsson, 2009). Þegar stofnun eða fyrirtæki 

fer í gegnum breytingar við innleiðingu á Lean koma upp vandamál sem ekki eru aðeins tengd 

við það sem hugmyndafræðin inniheldur. Það eru ákveðnir þættir sem hafa afgerandi áhrif á 

það hvort breytingin, sem á að eiga sér stað, nær árangri eða ekki.  

Edgar H. Schein (1992) er prófessor í stjórnun og hefur skrifað mikið og rannsakað 

breytingastjórnun í fyrirtækjum. Hann hefur skrifað um breytingastjórnun í gegnum kenningu 

eða módel. Eitt af því sem Schein lítur á sem grundvöll fyrir breytingu er hvatningin eða 

kveikjan að henni. Ástæðan er sú að skilningur á breytingunni og upplifunin af henni er það 

sem hvetur hana áfram.  Kenning Schein  um breytingastjórnun í fyrirtækjum byggist á 

þátttöku allra sem vinna innan fyrirtækisins sem og upplifun þeirra á hlutdeild í 

breytingaferlinu. Schein (1992) skiptir breytingaferlinu í þrjá fasa sem koma hver á eftir 

öðrum.  
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Mynd 4: Breytingaferli samkvæmt Schein. Heimild: Schein (1992). 

 

Í fyrsta fasanum er talað um affrystingu.  Það á við þegar starfsfólkið er að upplifa 

þörfina fyrir breytinguna.  Þetta er einn af mikilvægustu þáttunum í breytingunni og skapar oft 

staðfestingu hjá starfsfólkinu um að breytinga sé þörf.  Það þýðir að tilfinningin sem 

starfsfólkið upplifir um framgang fyrirtækisins er að það þurfi betrunar við og að það uppfylli 

ekki markmið sín.  Með þessu eru stjórnendur eða fyrirtækið að uppfylla fyrsta fasann, að fá 

starfsfólkið til að finna að breytingin er þörf svo vandamálin verði leyst sem best úr hendi.  

Það sem er mikilvægt í þessum fasa er að starfsfólkið upplifi ekki að breytingin  sé valdur að  

nýjum vandamálum. Ef svo er, er hætta á að breytingin gangi ekki sem skyldi og starfsfólkið 

setji sig upp á móti henni. 

Í öðrum fasa er talað um vitsmunalega endurskipulagningu. Þar er átt við breytingu á 

hugsunarhætti starfsfólksins, hvort sem breytingin á við það persónulega eða hlutverk þess 

innan fyrirtækisins.  Ný hegðun og viðhorf verða til vegna hinna mismunandi aðgerða sem 

eiga sér stað innan fyrirtækisins, eins og við leiðbeiningar og breytingar á verkferlum.  Hér er 

mikilvægt að markmið náist og starfsfólk fái tilfinningu fyrir því og fari að hugsa um 

breytinguna sem hluta af þeirra vinnu. Hægt er að leita til annarra sem hafa náð og gengið vel 

með samskonar breytingar þannig að starfsfólkið upplifi breytinguna sem gerlega. 

Í síðasta fasanum, niðurkælingu, er átt við þegar breytingin er að festast í sessi. Hér 

skapast reglur og rútínur með nýju breytingunni. Breytingin festist í sessi í menningu 

fyrirtækisins og verður hluti af henni (Schein, 1992).   

Kotter (2007) er annar fræðimaður sem skrifað hefur mikið um breytingastjórnun, og 

hann talar einnig um að mikilvægt sé að breytingin sýni strax jákvæða niðurstöðu, því annars 

missi starfsfólkið áhuga á henni. Hann telur einnig mikilvægt að viðhalda breytingunni í 

menningu fyrirtækisins til að hún festi sig í sessi.   
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Tafla 3: Átta þrep Kotter  

 

Heimild: Kotter, (2007) 

 

Breytingar eiga sér stað samkvæmt ákveðnu ferli og snúast alltaf um hegðun fólks. 

Ástæða þess að breytinga er krafist er oftar en ekki aukin krafa um góða þjónustu, 

alþjóðavæðing, aukin samkeppni, upplýsingatækni eða breytingar á samfélagsgerðinni.  Það 

sem kemur í veg fyrir breytingar eða hindrar að þær gangi sem skildi eru ótti við mistök, 

stöðu- eða vinamissir og hræðslan við hið óþekkta.   Hamlandi þættir gætu verið menning í 

fyrirtækinu (Kotter, 2007). 

Hvort sem það er Schein eða Kotter sem hefur skrifað um stjórnun breytinga, er það 

grundvöllur fyrir breytingunni að stjórnandinn sé sá sem hrindi breytingunni af stað og styðji 

við hana til enda (Kotter, 2007, Schein, 1992 og 1999). Hins vegar er þátttaka starfsfólksins 

mikilvæg í breytingaferlinu en stjórnandinn er sá sem leiðir starfsfólkið inn í ferlið (Schein, 

1999).  

Stjórnandinn er stór hluti af þeirri menningu sem sköpuð er í fyrirtækinu.  Hún verður 

fyrir áhrifum frá þeim sem stjórnar út frá persónuleika hans, með tilliti til hreinskilni, 

hópvinnu og trúnaðar. Hugmyndin um samskipti milli stjórnandans og starfsmannsins er sú að 

hugmyndin um breytinguna komi ekki aðeins frá stjórnandanum heldur einnig frá 

starfsmanninum sjálfum og þannig skapist ákveðið traust.   Það hjálpar mikið til vegna þess 

að starfsfólk er yfirleitt hrætt við breytingar, að þær hafi neikvæð áhrif á núverandi 

vinnutilhögun sem starfsfólkið upplifir sem trygga.  Það er erfitt að breyta einhverju þar sem 

fólk upplifir tryggð og þægindi og sér því enga ástæðu til breytinga.  Við þesskonar aðstæður 

finnast ekki nógu miklar forsendur, að mati starfsfólks, fyrir breytingunni og getur það komið 

í veg fyrir að innleiðingin gangi sem skildi (Kotter, 2007).  Ef stjórnandinn eða stjórnendurnir 

einblína á  hefðbundna sýn á breytingum, getur það leitt til einhæfrar hugsunar á umbótum í 
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kostnaði og framleiðslu í staðinn fyrir að hugsað sé um viðskiptavininn, nýsköpun, umbætur 

og skilvirkni, sem myndi leiða fyrirtækið beina leið að Lean hugmyndafræðinni (Johansson 

og Larsson, 2009). Hlutverk stjórnanda í Lean er að leiða fremur en að stjórna, með því að 

heimila starfsfólki að hafa bæði ábyrgð og vald (Larsson, 2008).  Í eftirfarandi töflu eru taldir 

upp nokkrir af þeim erfiðleikum sem hindraað innleiðing Lean gangi sem skyldi fyrir 

stjórnendur. 

 

Tafla 4: Erfiðleikar og hamlandi þættir við innleiðingu á Lean  

• Hætta er á að hefðbundin stýring og stjórnun hindri umbreytingar til Lean 

• Það er óreiða í kringum hugmyndafræðina sem getur leitt til andstöðu við hana  

• Það er erfitt að ákveða virði fyrir hreyfingar sem hafa misjafna merkinu fyrir ólíka einstaklinga eins og 

stjórnsýslulegir ferlar hafa 

• Það krefst eftirtektar í kringum viðskiptavininn og þá sem þiggja þjónustuna til þess að finna virðið 

• Það er erfitt að kortleggja verkferla sem eru sýnilegir á einni töflu 

• Kortlegging vinnuferlanna leiðir til andstöðu þar sem starfsfólk er beðið um að kortleggja 

vinnutilhögun hvers annars 

• Neikvæð upplifun á stöðlun getur leitt til andstöðu 

• Að fara frá starfsemi aðgerða til ferla hefur í för með sér erfiðleika hvað varðar hæfileika til getu og 

samskipta á hlið (ekki ofan) 

• Það getur verið erfitt að skilja að flæði sé að draga fremur en að ýta 

• Misskilningur á því hvað stöðugar umbætur þýða getur haft í för með sér andstöðu 

• Ástæða til greiningar á sóun getur misskilist af starfsfólki 

• Stjórnendur sjá ekki andstöðu starfsfólksins til breytinga 

• Breyting á stjórnunarstíl er nauðsynleg – frá stjórnanda til leiðtoga 

Heimild: Johansson og Larsson, (2009). 

 

Breytingaferlið sem felur í sér að færa rekstur inn í hugmyndafræði Lean er ekki 

einfalt. Það krefst samvinnu, helgunar og hollustu, en það er þess virði þar sem 

fórnarkostnaðurinn er svo lítill hluti af því sem koma skal.  Umbreytingaferli Lean byrjar ekki 

hjá æðstu stjórnendum heldur hjá þeim sem vinna á gólfinu. Það er mikilvægt að þjálfa og 

fræða þá, sem stjórna rekstri fyrirtækja, um grundvallarþætti og tækni sem þarf til breytinga. 

Það er ekki hlutverk stjórnenda að framkvæma breytingarnar í rekstrinum heldur eiga þeir að 
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vera virkir í því sem er að gerast og fræða starfsfólk sitt um grundvallaratriði TPS (Kim o.fl., 

2006).   

 

2.5.3. Róttæk endurhönnun viðskiptaferla 

Endurhönnun (reengineering) er á margan hátt grundvöllur fyrir nýrri þróun í stjórnun 

fyrirtækis.  Róttæk endurhönnun viðskiptaferla (Business process reengineering) er aðferð til 

að endurhanna vinnuaðferðir til þess að þær styðji betur við markmið stofnunar og dragi 

þannig úr kostnaði. Róttæk endurhönnun viðskiptaferla (reengineering) er t.d. þegar ferli 

fyrirtækis eru endurhönnuð frá grunni til að ná miklum og jafnvel byltingarkenndum 

umbótum á starfsemi fyrirtækisins.  Hin fjölmörgu og góðu stjórnunarkerfi sem eru í notkun, 

og áætlanagerð, þekkingarstjórnun, mannauðsstjórnun og fleira skortir alla verkfræðilega 

þekkingu í útfærslum sínum. Aðferðafræðin á bak við róttæka endurhönnun viðskiptaferla 

byrjaði sem tækni hjá einkafyrirtækjum til að fleyta sér lengra áfram með bættri þjónustu og 

minni rekstrarkostnaði, og skapa þannig samkeppnislega yfirburði. Hugmyndafræðilega 

vinnan byrjar á því að horft er á markmið stofnunar, hlutverk og þarfir viðskiptavinanna. 

Spurninga er spurt, eins og „Eru markmið í takt við stefnu okkar?“ og „Hverjir eru 

viðskiptavinir okkar?“  Þegar þessi grunnatriði eru komin á hreint er byrjað á að skoða 

viðskiptaferla stofnunarinnar skref fyrir skref, t.d. hvernig auðlindir eru notaðar til að 

framleiða vöru og þjónustu sem eiga að uppfylla kröfur þeirra sem nota hana. Gagnrýn 

hugsun er nauðsynleg þegar viðskiptaferlarnir eru skoðaðir og jafnvel kemur sú staða upp að 

það verði að útrýma þeim eða endurhanna þá upp á nýtt. Markmiðið er alltaf að endurskoða, 

uppfæra og greina allt, til að ná dramatískum breytingum í kostnaði, gæðum, þjónustu og 

hraða (GAO, 1997).  

 

Mynd 5: Ferli róttækrar endurhönnunar viðskiptaferla Heimild: GAO, (1997). 
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Fyrirtæki sem eru Lean fyrirtæki eða hafa hug á að innleiða Lean þurfa ekki á neinu 

sérstöku skipulagi að halda. Hins vegar fá sum fyrirtæki tímabundna utanaðkomandi aðstoð 

og setja hana sem hluti af sínu skipriti (Larsson, 2009).  

 

                                             

 

Mynd 6: Skipurit þar sem gert er ráð fyrir Lean annars vegar og hins vegar ekki. Heimild: Larsson, (2009) 

 

 Í mörgum af þeim rannsóknum, sem gerðar hafa verið á fyrirtækjum sem hafa innleitt 

Lean, er það svo að fyrirtækið er leitandi að breytingum á starfsemi sinni.  Það er hins vegar 

ekki svo að innleiðingin leiði til breytinga, fremur er það breytingin sem leiðir til innleiðinga 

á Lean (Larsson, 2009). Fyrirtæki vill kannski ná fram betri rekstrargrundvelli, er að leita  

leiða til sparnaðar eða vill jafnvel bæta þjónustu (Johansson og Larsson, 2009: Larsson, 

2008).  

 

2.5.4. Samband virðis og kostnaðar 

Margt er enn ólært um samband kostnaðar (cost), skilvirkni (efficiency) og gæða (quality). 

Aukning í gæðum getur skapast þegar úrræði eru notuð á skilvirkan hátt.  Þegar lesið er í 

fræðunum kemur í ljós blandaður skilningur á sambandi þessara þátta.  Sem dæmi má nefna 

að því hefur stöðugt verið haldið fram að fjöldi menntaðra hjúkrunarfræðinga á spítala sé 

marktækt tengt við öryggi sjúklinga á spítalanum. Hins vegar getur það verið svo að ef fjöldi 

hjúkrunarfræðinga fer yfir ákveðinn fjölda, leiði það til minni skilvirkni en aukins kostnaðar. 

Það sama á við um tækni- og tækjakostnað. Hann getur aukið skilvirkni innan fyrirtækis upp 

að vissu marki, en ef hann fer yfir ákveðin mörk, minnka gæðin og skilvirknin en 

kostnaðurinn eykst. Samkvæmt rannsóknum á sambandi kostnaðar og skilvirkni hefur komið í 

ljós að neikvætt línulegt samband er milli kostnaðar og skilvirkni; eftir því sem kostnaður er 

meiri, þeim mun minni er skilvirknin (Herzlinger, 2009).   

Í Lean hugmyndafræðinni er mikið hugsað út frá hugtakinu virði (value) en ekki út frá 

skilvirkni. Oftar en ekki er sett samasemmerki milli þessa hugtaks og kostnaðar. Ef það er gert 

í Lean er skilningur á hugmyndafræðinni ekki fyrir hendi. Til að skýra þetta nánar er 
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mikilvægt  að átta sig á tengslum milli viðskiptavinar, virðis og kostnaðar. Hugtakið virði er 

fyrirferðamikið í allri umbótavinnu í Lean hugmyndafræðinni.  Eftirfarandi mynd sýnir þetta 

flókna en jafnframt einfalda samband þessara tveggja hugtaka. Hægt er að auka virði ef innri 

sóun er minnkuð eða útrýmt. Það fer þannig fram að ferlum sem fela í sér hvers konar sóun er 

útrýmt ásamt kostnaði sem af þeim hlýst. Allt eykur þetta virði fyrir viðskiptavininn. Einnig 

er virði aukið með því að vera með viðbótarþjónustu eða búnað sem er virðisaukandi fyrir 

viðskiptavininn (Hines o.fl., 2004).  

 

 

 

   Mynd 7: Samband virðis, kostnaðar og sóunar. Teikning höfundar byggt á heimild Hines o.fl.,  (2004). 

 

2.6.   Lean og fyrirtæki í þjónustu 

Í þessum kafla verður því gert skil hvernig Lean hugmyndafræðin hefur verið að þróast innan 

fyrirtækja í þjónustu og hvaða afleiðingar innleiðingin hefur haft  

 

2.6.1. Hugmyndafræði Lean í þjónustufyrirtækjum 

Fleiri og fleiri þjónustufyrirtæki hafa innleitt og eru að innleiða Lean.  Þau eiga þó öll 

sameiginlegt að vera stödd á ákveðnum tímapunkti breytinga þegar Lean læðist inn um dyrnar 

hjá þeim.  Fyrirtækin eiga það sameiginlegt að vera að leita að auknum vexti hvort sem er 

innri eða ytri (Swank, 2003). Þau hafa trú á því að Lean hugmyndafræðin leiði til betri 

viðskipta og komi þeim til góða.  Vandkvæðin sem fyrirtækin standa frammi fyrir þegar Lean 

ber á góma eru léleg gæði á þjónustu, of hátt verð til viðskiptavina, mistök í starfi og  stjórnun 

fyrirtækjanna er ekki eins og best verður á kosið (Liker og Morgan, 2006; Swank, 2003).   

Í þróun fyrirtækja í þjónustu hefur verið einblínt á stórframleiðslu til að hagræða og 

spara hjá fyrirtækjunum.  Þjónustufyrirtæki hafa hins vegar þróað með sér leið til að spara 

kostnað, nota starfsmenn sem eru ódýrari, hafa lágmarks þjálfun og veita aðeins lágmarks 
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þjónustu. Rannsóknir sýna að þjónusta sem rekin er á þennan hátt er óvönduð og mjög slæm.  

Hins vegar eru þjónustufyrirtækin að berjast í bökkum við að lækka kostnað og veita góða 

þjónustu til viðskiptavina sinna (Seddon, 2005).  Að veita góða þjónustu fyrir sem minnstan 

kostnað er markmið allra fyrirtækja til að ná yfirburðum í samkeppni.  Mikið er skrifað um 

þessi markmið í fræðunum og hver leið færari en önnur. Þessi leið hefur hins vegar þveröfug 

áhrif; aukinn kostnað og minni gæði samkvæmt Piercy og Rich (2008).   

Hið góða við innleiðingu á Lean og það sem Lean hefur fram yfir önnur gæða- og 

verkferlakerfi er að hægt er að innleiða það án þess að það hafi marktæk truflandi áhrif á 

starfsemina. Starfsemin getur haldið sínum takti þegar innleiðing Lean á sér stað (Swank, 

2003).  Lean er byggt á hugmyndinni að stöðugt flæði sé í gangi, þ.e.a.s. allir hlutir 

fyrirtækisins séu tengdir órjúfanlegum böndum (Abdi, Shavarini og Hoseini, 2006).  

Hvernig svo sem þjónusta er reidd af hendi er hún samt sem áður sambland af innri og 

ytri ferlum. Í þjónustu eins og símaþjónustu, hringir viðskiptavinurinn og fær upp símsvara 

með nokkrum valmöguleikum á þjónustu sem hann er að sækjast eftir.  Hann velur leiðina og 

er þannig færður í næsta ferli þjónustunnar. Með því að kortleggja hvernig viðskiptavinurinn 

ferðast í gegnum þjónustuna frá byrjun til enda er hægt að sjá leiðirnar og aðferðirnar sem 

eiga sér stað í fyrirtækinu (Mohammed o.fl, 2008).  

Samskipti milli viðskiptavinarins og starfsmannsins er hin eiginlega þjónusta sem 

fyrirtæki býður upp á og um leið og hún er kortlögð er hægt að sjá framleiðsluferlið (Piercy 

og Rich, 2008).  Þótt fyrirtæki hafi ekki verið að innleiða Lean að fullu er vel hægt að gera sér 

grein fyrir áhrifum Lean á þjónustufyrirtæki  (Shan, 2009).   

Hin hefðbundna þjónusta er að vinna svo mikið sem mögulegt er og láta láglauna 

einstaklinga vinna störfin.  Þeir fá enga þjálfun og vita lítið sem ekkert um þá þjónustu sem 

þeir veita (Piercy og Rich, 2008). Út á þetta gengur hin hefðbundna stjórnun í 

þjónustufyrirtækjum.  

Framleiðni er hönnuð til að bæta afköst og hefur tilhneigingu til að einblína á hraða 

þjónustunnar fremur en gæði hennar og bitnar þá gjarnan á gæðum þjónustunnar (Seddon, 

2005).   Þessi hugsunarháttur í aðferðum fyrirtækja hefur leitt til þess að ómögulegt er að veita 

gæði eða virði til viðskiptavina sem sækjast eftir þjónustunni (Piercy og Rich, 2008).  

Þjónustan er léleg samkvæmt flestum rannsóknum sem gerðar eru út frá sjónum 

viðskiptavinarins og greint er frá áhyggjum þess efnis að þjónustan sé ekki bara léleg heldur 

séu fyrirtæki að borga þjónustu sem nær ekki þeim markmiðum sem þau vilja (Dickson, Ford 

og Laval, 2005).   
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Þjónustugeirinn er ólíkur iðngeiranum á margan hátt og því er ekki sjálfgefið að þau 

lögmál sem skara fram úr hjá Lean hugmyndafræðinni í framleiðslu henti í Lean þjónustu. Í 

þessum kafla verður reynt að skýra frá þeim mun og vandamálum sem þarf að taka með í 

reikninginn við innleiðingu á Lean hugmyndafræðinni í þjónustu (Seddon,  2005, bls., 193). 

 

Tafla 5: Munur á virðiskeðju í þjónustu og iðnframleiðslu 

Þjónusta Framleiðsla 

Þjónustan er ekki tilbúin fyrirfram Framleiðslulager 

Verður til þegar hún er framkvæmd Áþeifanleg vara   

Viðskiptavinurinn og þjónustuaðilinn er hluti af 

framkvæmd þjónustunnar 

Framleiðsluaðilnn sér einn um framleiðsluna 

viðskiptavinurinn er kaupandinn 

Heimild: Seddon, (2005) 

 

Vegna þess hve munurinn er mikill hefur það áhrif á hvernig virðiskeðjan og flæði 

hennar tengjast saman. Margar af þeim hugmyndum sem eru í hugmyndafræðinni um 

hreyfanlega stjórnun og stýringu,  sem er hluti af  grunnreglunum 14, eru ekki einskorðaðar 

við iðnframleiðsluna og er því auðveldara að yfirfæra  hugmyndafræðina á fyrirtæki í 

þjónustu (Piercy og Rich, 2008).  

Womack og Jones (2005) útskýrðu í grein sinni ferli um notkun Lean í 

þjónustufyrirtækjum. Ferlið á að auðvelda stjórnendum að  skilja viðskiptavininn, tengsl hans 

við vöruna og þjónustuna sem verið er að bjóða upp á. Hér er yfirlit yfir sex markmið  þeirra 

félaga í því hvernig Lean getur nýst í þjónustu:   

 

Tafla 6:Sex meginmarkmið Lean í þjónustu 

Nr  Markmið  

1.  
Leysið vandamál viðskiptavinarins  að fullu, tryggið það að allir þættir þjónustunnar hafi tekið 

fullan þátt í markmiðinu. 

2.  Ekki sóa tíma viðskiptavinarins 

3.  Framleiðið aðeins það sem óskað er eftir.  

4.  Framleiðið það sem óskað er eftir nákvæmlega þegar þess er þörf. 

5.  Framleiðið það sem þörf er á, nákvæmlega þegar þörf er á því og þegar þess þarf.   
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6.  
Komið stöðugt með lausnir sem leiða til minni biðtíma fyrir viðskiptavininn og minni óþæginda 

hverskonar.  

Heimild: Womack og Jones, (2005) 

 

2.6.2. Áhrif innleiðingar Lean í þjónustufyrirtæki 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að Lean hugmyndafræðin hefur marktæk áhrif á 

samspil kostnaðar og gæða, þ.e. meiri gæði og minni kostnaður, hjá fyrirtækjum í þjónustu 

(Womack o.fl., 2007).   Fyrirtæki í flugrekstri, birgðasölu og rekstri spítala hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif  notkunar á Lean (Piercy og Rich, 2008). Í fyrstu lá leið Lean í gegnum stjórnun 

framboðs fyrirtækja í þjónustu.  

Kortlagning ferla í þjónustu er svo til nýbyrjuð, Piercy og Rich (2008) gerðu rannsókn 

á því hvort hægt væri að nota Lean ferla í þjónustufyrirtæki og var markmið þessarar 

rannsóknar að vekja athygli á notkun þeirra í því umhverfi.  Þeir rannsökuðu þrjár 

mismunandi símaþjónustur hjá fjármála- og tryggingarfyrirtækjum. Með lágmarks kostnaði 

og þjálfun var starfsfólki mögulegt að minnka kostnað til viðskiptavina þjónustunnar jafnhliða 

því að bæta hanaSóun minnkaði og  færri mistök urðu eftir innleiðingu Lean inn í alla þætti 

fyrirtækisins  og var innleiðing því mjög árangursrík í alla staði.  Með því að nota verkfæri 

Lean til að átta sig á óskum viðskiptavina og kortleggja ferla eða virðisstrauma, fundust 

ákveðnar lausnir á vandamálum sem búið var að glíma við lengi. Aðgerðir leiddu til aukins 

virðis sem og bættrar þjónustu. Fyrirtækjunum tókst marktækt að draga úr kvörtunum um 36- 

68 %.  Kvartanir viðskiptavina fóru strax í farveg og var unnið úr þeim hraðar en áður.  Í stað 

310 daga var hægt að fá lausn vandamála á 84 dögum.  Þjónustan var einnig afgreidd rétt í 

fyrsta skiptið og þannig var komið í veg fyrir mikinn aukakostnað.     

Þróunin síðustu ár hefur verið á þann veg að Lean hugmyndafræðin er að færast í aukanna 

hjá fyrirtækjum sem eru í þjónustu (Piercy og Rich, 2009).  Á síðustu árum hefur mikið af 

gæðakerfum komið fram í rekstri fyrirtækja í þjónustu. Eitthvað hefur verið um að fyrirtæki í 

þjónustu séu að nota hluta af hugmyndafræði Lean en ekki allas og því er ómögulegt að meta 

hversu árangursrík sú notkun hefur verið.  Greiningar á ferlum innan fyrirtækja í þjónustu 

hafa verið mikið notaðar án þess þó að hugmyndafræði Lean hafi verið innleidd (Piercy og 

Rich, 2008).  Mörgum af þeim fyrirtækjum sem innleitt hafa hluta úr hugmyndafræðinni hefur 

tekist að vinna sigra en aðeins hefur innleiðing á heildarhugmyndafræði Lean tekist að bjóða 

upp á heildarbreytingu fyrir fyrirtæki (Arvidson og Cornéer, 2009: Chafchak, Dahlskog o 

Nilsson, 2008: Maskell og Kennedy, 2007: Piercy og Rich, 2008 og 2009).  
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2.7.   Lean og fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig Lean hugmyndafræðin nýtist í heilbrigðisþjónustu. 

Farið verður yfir helstu hugtök úr Lean hugmyndafræðinni og hvernig hægt er að skilgreina 

þau út frá sjónarmiðum heilbrigðisþjónustunnar.  

 

2.7.1. Hugmyndafræði Lean í heilbrigðisþjónustu 

Í Lean skilgreinist virði út frá sjónarmiði viðskiptavinarins. Virðisaukandi ferlar eru þeir ferlar 

sem eru afleiðing af óskum viðskiptavinarins. Þjónustugeirinn skilur sig frá 

framleiðslugeiranum að því leiti að viðskiptavinurinn er meira flæktur inn í virðiskeðjuna.  

Þetta þýðir að viðskiptavinurinn verður fyrir beinum áhrifum af virðiskeðjunni í stað þess að 

standa fyrir utan hana. Hann er flæktur í hana, er hluti af henni og sér hversu vel eða illa hún 

virkar og hvernig hún er samsett. Nálgunin á gæði er því önnur en í iðngeiranum þar sem 

miðpunkturinn er lokaferlið, þ.e. hvernig vara kemur úr framleiðslunni. Í þjónustunni er verið 

að horfa á ferla sem hafa áhrif á og setja jafnvel lokaferlið úr jafnvægi. Erfitt er að greina 

þessa ferla og hafa áhrif á þá (Womack o.fl., 2007, kafli 2).   

Í heilbrigðisþjónustu koma sjúklingar inn með ólík vandamál, sjúkdóma og skaða án 

þess að vita hvaða þjónustu (umönnun) þeir þurfa til að verða frískir.  Heilbrigðisþjónustan 

fær upplýsingar frá sjúklingnum sjálfum um vandamálin, við þeim þarf að finnast lausn og 

síðan þarf að framkvæma hana.  Oftast eru lausnir á vandamálum sjúklinganna óljósar og er 

fyrsta lausnin oft að komast að kjarna málsins og setja fram greiningu fyrir viðkomandi 

sjúkling.  Þegar greiningin er klár er ljóst hvaða þjónustu viðkomandi þarf og hægt er að gera 

áætlun og plön um framhaldið. Framkvæma áætlunina, útskrifa sjúklinginn og gera tilbúið 

fyrir næsta sjúkling. Á því augnabliki sem sjúklingurinn útskrifast er virðiskeðjan gerð upp, 

þó aðeins ef horft er fram hjá mögulegri endurkomu.  Sá tími sem sjúklingur leggur í sölurnar 

er sá tími frá því hann sækist eftir heilbrigðisþjónustu þangað til hann fer út af 

heilbrigðisstofnuninni. Þannig hefur sjúklingurinn sjálfur fylgt stærstum hluta virðiskeðjunnar 

frá byrjun til enda, með þeim undantekningum þar sem beðið er eftir t.d. 

rannsóknarniðurstöðum og virðiskeðjunni þar með fylgt eftir í eiginlegri merkingu (Womack 

o.fl., 2007, kafli 2).  

Hægt er að skipta þjónustu á sjúkrahúsum í tvo hluta: a) Niðurstöðuhluti, niðurstaða 

meðhöndlunar og það ástand sem sjúklingur er í þegar hann yfirgefur þjónustuna. b) Þýðingin 

af meðhöndlunarferlinu, hvaða afleiðingu meðhöndlunin hefur haft á einstaklinginn sem naut 
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hennar og sá tími sem sjúklingur þarfnast hennar með. Báðir þessir þættir verða að vera hluti 

af greiningu á virði sem heilbrigðisþjónusta framleiðir fyrir sjúkling (Carden, Chamberlain og 

Biken, 2009). 

Hefðbundið er að sjúkrahús einblíni á lokaferli og minna á umönnunarferli. Þrátt fyrir 

allt hefur tími viðskiptavinarins verið misnotaður með þeim hætti að hann þarf að sitja og bíða 

tímum saman í löngum röðum í þjónustukeðjunni. Þetta er ekki bara innbyggð sóun á tíma 

skjólstæðingsins heldur hefur þetta einnig leitt til dýrari sjúkrahúslegu, sem eykur þannig 

kostnað sjúkrahúsa, og lengt raðir og tímann fyrir þá sem bíða eftir umönnun (Carden, o.fl., 

2009).  

 

Drifkraftur virðis í heilbrigðisþjónustu 

 Fjöldi sjúklinga 

 Endurgreiðslur 

 Gæðastjórnun 

 Samkeppni 

 Fjármagn til umráða  (Carden o.fl., 2009) 

 

Möguleiki er að hafa sjúklinga hluta af ferlinu með því að spyrja þá um mikilvægi 

þjónustunnar og hvað sé virðisaukandi fyrir þá.  Deila sameiginlegum hugsunum og 

hagsmunum en hafa skal þó í huga að sjúklingarnir eru í forgrunni. Með því að átta sig á því 

hvað sjúklingurinn telur vera virðisaukandi verður auðveldara að gera þær breytingar sem 

þörf er á (Carden o.fl., 2009).  

  

Dæmi um virðisaukandi þætti fyrir sjúklinga 

 Minni biðtími 

 Betri eftirfylgni 

 Þörfum mætt 

 Væntingar uppfylltar (Caren, Caberlin og Hill, 2009) 

 

Flæði 

Út frá þeirri nálgun að sjúklingurinn sé þungamiðja virðiskeðjunnar má taka því sem 

sjálfsögðu að sjúklingurinn fái þá umönnun sem hann þarf og eins fljótt og mögulegt er. Fyrir 

heilbrigðisþjónustuna þýðir þetta að fókusinn verður að vera á sjúklinginn sjálfan og ferlarnir 
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verða að þróast út frá bestu mögulegu umönnun sem í boði er.  Allur nauðsynlegur búnaður 

og starfsfólk sem þarf til að uppfylla þess kröfu verða að vera eins nálægt hvort öðru eins og 

hægt er. Með því að einblína á virðiskeðjuna og hvernig virði myndast fyrir sjúklinginn getur 

heilbrigðisþjónustan fært sig frá starfsemi  yfir í flæðishugsun (Womack o.fl, 2007, kafli 2).   

Flæðishugsun hefur það að markmiði að einblína á hvernig starfsemi er tengd saman. 

Niðurstaðan er að um leið og sjúklingurinn er orðin hluti af  þjónustukeðjunni, ferðast hann 

stöðugt um hana þangað til hann er útskrifaður eða hann yfirgefur móttökuna. Hið dæmigerða 

er hins vegar að vera með starfsemina í forgrunni. Þá tapast flæðið ef sjúklingur þarf að bíða 

til að fara frá einni starfsemi til annarrar innan þjónustunnar. Með flæðishugsuninni er reynt 

að ná jafnvægi innan starfseminnar og minnka þann tíma sem fer í að útfæra 

heildarþjónustukeðjuna. Fókusinn fer af því að mæla einstaka starfsemi t.d. þann tíma sem 

tekur að fá niðurstöður úr blóðprufu, í að taka tímann sem líður frá því að sjúklingurinn kemur 

inn á sjúkrahúsið og þangað til hann fer út úr því (Womack o.fl., 2007). 

Með flæðishugsun skal aðeins ein röð finnast, sú röð sem þarf til að byrja meðhöndlun 

mála. Flæðishugsun leiðir til þess að legupláss losna, yfirsýnin verður einnig auðveldari þar 

sem aðeins er verið að fylgjast með einni röð. Það er hins vegar ekki einfalt að láta eina röð 

myndast í heilbrigðisþjónustunni og þá sérstaklega ekki í bráðaþjónustunni, þar sem margir 

eru bráðveikir. Ákveðin áhætta felst í því að láta sjúklinga bíða í röð án þess að þeir fái 

greiningu og getur það leitt t.d. til þess að sjúklingur með hjartaverk en lítur ágætlega út, líður 

útaf í röðinni. Að nota röð í heilbrigðisþjónustu er því ákveðinn ókostur þar sem þörf er á að 

fylgjast með þeim sem eru í röðinni. Stundum getur verið nauðsynlegt að taka einhvern fram 

fyrir röðina þegar verið er að hleypa alvarlegum veikum skjólstæðingum inn í þjónustuna 

(Womack o.fl., 2007).   

Flæðishugsun er hagstæð fyrir sjúklinginn að því leiti að tíminn sem hann þarf að nota 

í þjónustuna styttist. Í víðara samhengi gefur flæðishugsun meiri nákvæmni og skapar þannig 

betri skilyrði fyrir rétta meðhöndlun frá byrjun, þar sem allir hlutaðeigandi geta fært 

umræðuna nær hver öðrum og þannig minnkað líkur á misskilningi. Að lokum gefur 

flæðishugsun þýðingarmeiri samskipti við sjúklinginn. Þar með losnar sjúklingurinn undan 

því að sitja óáreittur í röð án þess að vita hvenær hann kemst að eða hversu alveg ástand hans 

er (Womack o.fl., 2007).  

Tog 

Hið stöðuga flæði sem talað er um í kaflanum hér að framan er ekki hægt að innleiða eitt og 

sér heldur þarf ákveðnar aðgerðir til að það gangi. Grundvöllur fyrir því að viðhalda stöðugu 

flæði er að hleypa ekki of mörgum sjúklingu inn í kerfið samtímis.  Í staðinn skal markmiðið 
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vera að hleypa sjúklingum í jöfnu stöðugu flæði inn í kerfið, í takti sem er ákveðinn fyrirfram 

og öllum hlutum kerfisins er skylt að vinna eftir. Ef allir vinna ekki eftir flæðishugmyndinni 

er hætta á að allt fari í sama farið aftur. Til að koma í veg fyrir að það gerist verða allar leiðir í 

kerfinu að fá skilning á hugtakinu tog og hvernig vinnan skuli unnin eftir því, sem þýðir ásamt 

öðru að vinna eftir fyrirfram útreiknuðum takti. Fyrst þá, þegar tog- og flæðishugsunin vinnur 

saman, er hægt að sjá ávinninginn sem skapast fyrir sjúklinginn sjálfan og eininguna í heild 

(Womack o.fl., 2007).  

Tog þýðir að ekkert er framleitt ef eftirspurn er ekki til staðar í virðiskeðjunni. 

Togflæði verður að byrja í síðasta hluta virðiskeðjunnar og þaðan verður að vera hægt að 

merkja það fram að fyrsta hluta virðiskeðjunnar. Í bílaframleiðslu er viðskiptavinurinn síðasti 

hluti virðiskeðjunnar og sá sem hefur áhrif á togflæðið. Að færa þetta yfir á 

heilbrigðisþjónustu er það sjúklingurinn sem er viðskiptavinurinn og jafnframt síðasti hluti 

virðiskeðjunnar. Hann hrindir af stað togflæðinu með því að gera grein fyrir sínum 

vandamálum í móttöku sjúkrahússins, til þess að fá þá meðhöndlun sem hann þarf til vera 

frískur. Sá sem tekur við vandkvæðum sjúklingsins setur annan hluta virðiskeðjunnar í gang 

með því að greina og setja af stað ákveðna meðferð fyrir viðkomandi. Síðan þarf að hafa 

samband við aðra sem taka þátt í meðferð viðkomandi, eins og röntgen, rannsókn og aðra. 

Þannig ferðast togið um virðiskeðjuna þar til það nær fyrsta hluta keðjunnar. Spurningin sem 

þarf að spyrja er: „Hvað þarf sjúklingurinn til að geta útskrifast?“ Sjúklingurinn þarf að fá 

svar frá lækni sínum hvort og þá hvenær hann geti útskrifast. Því ferðast sjúklingurinn eitt 

þrep til baka í virðiskeðjunni, til læknisins sem ber ábyrgð á honum. Næsta spurning sem þarf 

spyrja er: „Hvað þarf læknirinn að vita til að geta gefið grænt ljós á útskrift?“ Með því að 

endurtaka þessa spurningar alla leið að fyrsta hluta keðjunnar verður til langt ferli sem er tengt 

og segir til um heildavirðiskeðju sjúklingsins.  

Sá vegur sem sjúklingurinn ferðast um í meðhöndluninni er hvorki beinn eða 

fyrirsjánlegur.  Það gerir togkerfið í heilbrigðisþjónustu flóknara en það er í iðnframleiðslu og 

setur það einnig nokkurra andstöðu við togkerfi í iðnframleiðslu. Í iðnframleiðslu er hægt að 

skipta og kortleggja virðiskeðjuna í hluta frá því hún byrjar og þar til hún endar. Í 

heilbrigðisþjónustu er fyrirséð að sjúklingur leitar eftir þjónustu í heilbrigðiskerfinu vegna 

hjartaverks, en ekki er hægt að sjá hvaða leið hann fer þar sem hjartaverkur er 

einstaklingsbundinn og mismikill (Womack o.fl., 2007). 

Þrátt fyrir það er hægt að nota tog í heilbrigðisþjónustu og ná jafnmiklum og góðum  

áhrifum á skilvirkni eins og í iðnframleiðslu (Womack o.fl., 2007). Hvernig það er hægt og 

framkvæmt er listað í kafla hér fyrir aftan. Þar er útskýrt hvaða leið er hægt að nota og greint 
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frá niðurstöðum á hvernig Lean hugmyndafræðin um umbótavinnu getur virkað á 

heilbrigðisstofnunum og hvaða áhrif hún getur haft á skilvirkni.   

 

Taktur og heijunka  

Til að stöðugt flæði sjúklinga geti átt sér stað mega engir flöskuhálsar vera í kerfinu. Ef 

flöskuhálsar eru til staðar er hætta á að biðraðir myndist í virðiskeðjunni og stoppi flæðið.  Því 

er mikilvægt að greina jafnvægið sem nauðsynlegt er að viðhalda til að biðraðir myndist ekki. 

Vinnuframlag þarf að svara eftirspurn og því er mikilvægt að starfsemin miðist að því. Í Lean 

hugmyndafræðinni kallast þetta jafnvægi í vinnu taktur og í heilbrigðisþjónustu er það tíminn 

sem tekur fyrir nýja sjúklinga að innskrifast og útskrifast. Með því að mæla alla hluta 

kerfisins og þannig kerfið í heild sinni eftir takti, er grunnurinn lagður að stöðugu flæði. Eftir 

að mælingin hefur átt sér stað og vinnutakturinn fer úr jafnvægi eða í yfirtakt, eins og t.d. ef 

fleiri sjúklingar en áætlað er fara inn í flæðið, er jafnvægði farið úr skorðum og takturinn 

brotinn.  Þá virkar ferlið sem togkerfi í stað flæðis (Liker, 2004). 

Eins og áður hefur verið minnst á er eftirspurnin í heilbrigðisþjónustu ekki stöðug, 

heldur breytileg frá klukkustund til klukkustundar og frá degi til dags. Þessar sveiflur í 

eftirspurn eru sjaldan fyrirsjáanlegar og er ómögulegt að reyna að svara eftirspurninni með því  

að ákveða meðferð fyrirfram. Hið hefðbundna vinnufyrirkomulag er því þannig að 

heilbrigðisstarfsmenn vinna í breytilegu jafnvægi sem svarar eftirspurninni í það og það 

skiptið. Þess konar vinnufyrirkomulag leiðir til óöryggis og álags í vinunni og auknar líkur á 

mistökum leiða til minni gæða og aukins kostnaðar í formi ónauðsynlegra meðferða og 

endurkomu (Seddon, 2005 kafli 9). 

Með það að markmiði að komast hjá breytilegu vinnufyrirkomulagi verður hið stöðuga 

að koma í staðinn. Það næst með því að reikna út hinn nauðsynlega takt virðiskeðjunnar 

(Womack o.fl., 2007). Með því að mæla stærð virðiskeðjunnar og vinna eftir takti hennar 

jafnast eftirspurnin út á ákveðnum tíma, eitthvað sem kallast heijunka í Lean 

hugmyndafræðinni. Heijunka í heilbrigðisþjónustu þýðir að sjúklingur ferðast um 

virðiskeðjuna í jöfnum takti. Með því að tileinka sér heijunka er hægt að koma í veg fyrir of 

mikið vinnuálag og halda því stöðugu. Ástæða þess að vinnuálag helst stöðugt eftir að 

heijunka er innleitt er að heilbrigðisstarfsmenn eru ekki verkefnalausir hluta úr degi eða heilu 

dagana þegar flæði sjúklinga er mjög lítið. Þennan dauða tíma nota starfsmenn í að reyna að 

finna lausnir og minnka biðröðina sem myndast á þeim tímapunkti þegar flæði sjúklinga er 

mikið (Womack o.fl., 2007). 
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Með því að hafa taktinn aðeins hraðari en meðaleftirspurnin krefst geta toppar og 

lægðir í eftirspurninni jafnast út án þess að hafa í för með sér allt of langan biðtíma fyrir 

sjúklinginn sem kemur þegar eftirspurnin er mikil. Þegar langar biðraðir myndast þar sem 

ekki er fylgst með sjúklingunum, getur einstaklingur sem sýnist frískur verið með alvarlegan 

hjartasjúkdóm setið inn í miðri röðinni og beðið. Þetta getur í versta falli þýtt að sá sjúklingur 

fær ekki þjónustu áður en hann fær alvarlegt hjartaáfall og deyr (Forxelius og Skogeryd, 

2008). 

Heijunka hvetur til þess að starfsfólk verður meira skapandi í vinnu sinni þegar 

starfsemin er jöfn  og vinnur vinnuna sína betur þar sem álagið er minna. Þetta hefur einnig í 

för með sér færri veikindadaga. Eins og áður hefur komið fram minnkar þetta einnig hættuna 

á mistökum sem verða oft þegar mikið er að gera. Niðurstaðan á því að innleiða heijunka er 

því að gæði þjónustunnar verða meiri sem lýsir sér m.a. í styttri biðtíma fyrir sjúklinga sem fá 

rétta meðhöndlun alveg frá byrjun. Það þarf einnig að koma fram að nýting á dýrum tækjum 

er betri þar sem flæði er jafnt (Forxelius og Skogeryd, 2008; Seddon, 2005, kafli 9). 

Til eru hugmyndir um að taktur geti haft áhrif í heilbrigðisþjónustu með því að létta á 

álaginu með áhrifum á hópstærðina. Stærðin á hverjum hluta sem fer um virðiskeðjuna er 

aðeins einn sjúklingur sem fær ákveðnar meðhöndlanir. Hins vegar í bílaframleiðslunni er 

hópstærðin einn bíll sem samanstendur af þúsund hlutum. Hin smáa hópstærð í 

heilbrigðisþjónustu gerir það að verkum að það er auðvelt að koma í veg fyrir mistök eins og 

þegar sjúklingur fær ekki þann bata sem til var ætlast. Sá sjúklingur getur auðveldlega verið 

skilinn frá flæðinu og fengið nákvæmari meðhöndlun og þar með verður heildarflæðið ekki 

fyrir áhrifum (Miller, 2005). 

 

Rétt frá byrjun 

Einn af grunnþáttum í Lean er að útrýma sóun. Ein tegund sóunar er að gera  kerfisbundin 

mistök sem leiða til þess að vinna þarf vinnuna upp á nýtt. Í Lean vinnu er mjög mikilvægt að 

gera rétt strax í byrjun svo ekki þurfi að endurtaka vinnuna. Á þann máta er verið að auka 

gæði og tryggja að viðskiptavinurinn fái vöruna án galla á sama tíma og 

framleiðslukostnaðurinn minnkar til muna þar sem ekki þarf að vinna vöruna upp á nýtt. Í 

heilbrigðisþjónustu þýðir þetta að sjúklingur fái rétta meðhöndlun strax í upphafi.  Þannig 

minnkar það tímann sem sjúklingurinn þarf að dvelja á sjúkrahúsinu og einnig sleppur hann 

við óþarfa meðhöndlanir og óþarfa lyfjagjafir (Womack, o.fl., 2007). Það að útrýma sóun 

hefur einnig víðtækari áhrif eins og að endurkomum fækki og sá tími sem sjúklingur notar í 
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hverja heimsókn styttist vegna þess að sjúklingar fá aðeins þá meðhöndlun sem þeir þurfa 

(Miller, 2005).  

Sjö tegundir sóunar í heilbrigðisþjónustu  segja til um þá þætti sem hægt er að bæta til 

að flæðið verði sem best (Weinstock, 2008). Í eftirfarandi töflu er þær listaðar með skýringum 

 

Tafla 7: Sjö tegundir sóunar í heilbrigðisþjónustu  

Tegund Skýringar 

Bið Stjórnendur ættu að sjá til þess að engin sóun sé á tíma starfsfólks eða sjúklinga. Markmiðið ætti að vera 

að sjúklingar þyrftu að eyða litlum eða engum tíma í biðstofunni. Flæði inn á læknastofur ætti að vera 

skilvirkt og skipulagt.  Einn af lykilþáttum í hugmyndafræði Lean er að bæta virði (value). Á að bæta virði  

þjónustu eða vöru? Er það eitthvað sem viðskiptavinurinn vill borga fyrir.  Hegðun breytir hæfni, formi og 

virkni vörunnar.  Ef starfsmaðurinn bætir ekki virði fyrir viðskiptavininn er hann að skapa sóun. 

Gallar Allir gallar ættu að vera bættir eða lagfærðir á hverjum tíma. Dæmi um algengan galla í heilbrigðiskerfinu 

er vanhæfi, sjá ekki fyrir eða gefa rangar upplýsingar.  Viðhald á búnaði ætti að fara fram á heppilegum 

tíma. Að hafa samninga á sínum stað um búnað og rútínuskoðanir getur komið í veg fyrir að búnaður bili. 

Hreyfing Öllum óþarfa hreyfingum ætti að útrýma. Hver hreyfing á að skapa virði.  Hvort sem það er hreyfing 

starfsfólks, flæði sjúklinga frá einum stað til annars, eða kortlögð hreyfing ætti hún að vera í reglu og auka 

við starfsemi deildarinnar. 

Birgðir Ekki eiga mikið af vörum á lager.  Það er engin þörf á því að geyma aukabirgðir .  Kortleggja hvað þarf 

miðað við það sem gert er á ákveðnum tíma og skipuleggja birgðir aðeins umfram það til að hafa til vara. 

Offramleiðsla 

 

Það er ekki þörf á að framleiða meira en þarf. Framleiddu það sem þú þarft þegar þú þarft. Sem dæmi um 

þetta er að gera fleiri skurðaðgerðir en þörf er á hjá skurðlækni. Ekki reyna að sjá fyrir þarfir 

viðskiptavinarins. Finndu hvað viðskiptavinir vilja. 

Flutningur Ekki flytja hluti til nema þörf sé á því. Það kemur í veg fyrir sóun á ferðum.  Hvar er skjólstæðingurinn og 

hvar þarf hann að vera til að fá þá þjónustu sem hann vill? 

Ofvinnsla 

 

Ferli verða að vera virðisaukandi, einkum frá sjónarhorni viðskiptavinarins. Með því að taka í burtu 

ómarkvissa ferla og gera þá aðgengilegri fyrir skjólstæðinginn er meiri tíma fyrir hann. 

Heimild: Weinstock, (2008). 

 

Sýnileg hjálpartæki 

Til að létta undir með hinu stöðuga flæði sem rætt var um í kaflanum hér að framan þarf góð 

verkfæri. Til að starfsfólk geti fylgt flæðinu og gert sér grein fyrir þeim vandamálum sem 
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koma upp geta sýnileg hjálpartæki gert gæfumun. Gott tæki er tafla sem gefur til kynna hvers 

konar flæðistaktur sé í gangi. Þessi tafla á að vera á miðri deildinni eða þar sem starfsfólkið 

verður hennar vart. Um leið og flæðistakturinn riðlast kemur það fram á töflunni. Er það þá 

undir starfsfólkinu komið að greina hvað fór úrskeiðis og gera fullnægjandi ráðstafanir til að 

ná upp taktinum aftur (Womack o.fl., 2007).  

Ein önnur tímasparandi ráðstöfun sem hjálpar til við að halda stöðugu flæði, er að 

hanna vinnustaðinn eftir reglunni um það sem er við hendina. Það þýðir að allur búnaður, tæki 

og tól sem starfsfólk þarf oft að nota, þarf að vera við hendina eða í seilingarfjarlægð frá 

vinnustöðinni. Til dæmis að allt sem þarf til að taka blóðprufu sé á staðnum þar sem hún er 

tekin og starfsmaðurinn þurfi ekki að standa upp og labba á annan stað til þess að ná í eitthvað 

sem þarf.  Því skal vinnuaðstaðan vera þannig útbúin að tæki og tól séu til taks við þá 

hefðbundnu verkferla sem verið að framkvæma á þeim stað og ekki þurfi að labba langt eftir 

hlutunum, því það tekur tíma (Arthur, 2007). 

Með því að gefa hverjum hlut sinn stað er auðveldara að halda vinnustaðnum í röð og 

reglu og minni tíminn fer í að leita að hlutum sem staðsettir eru á vitlausum stað. Einnig  má 

segja að þetta skapi skilyrði fyrir stöðugu flæði, því tíminn sem það tekur að finna réttan 

búnað getur fljótlega haft þau áhrif að flæðið falli (Arthur, 2007).  

 

Hámarks árangur með kaizen 

Einn af hornsteinum Lean er kaizen, þ.e. stöðug umbótavinna þar sem allir starfsmenn eiga 

hlut að máli. Að ná fram kaizen, jafnvel í heilbrigðisþjónustu, er nokkuð eðlilegur hluti af 

Lean innleiðingarferli. Þetta þýðir að allir eru með í og hafa áhrif  á umbótavinnuna, allt frá 

móttökuriturum, til sjúkraliða og lækna. Stóri munurinn á iðngreinum og heilbrigðisþjónustu 

er að í heilbrigðisþjónustu hefur framleiðsluvaran, þ.e. sjúklingurinn sjálfur áhrif á 

umbótavinnuna, annað en framleiðsluvara í t.d. bílaframleiðslu. Áhrifin af því, að 

sjúklingurinn virkar bæði sem viðskiptavinur og vara í virðiskeðjunni (value stream 

mapping), eru aukin innsýn í hin ólíku stig virðiskeðjunnar. Það er sjúklingurinn sem upplifir 

best hvar er farið illa með tíma hans og þá jafnframt hvar farið illa með úrræði 

heilbrigðisþjónustunnar.  Þarna er gott tækifæri sem hægt er að nýta í heilbrigðisþjónustu og 

taka þannig sjúklinginn með í umbótavinnuna, kaizen, og nota upplifun hans og innsæi til þess 

að auka gæði. Til að hægt sé að nýta það innsæi sem sjúklingurinn hefur á 

heilbrigðisþjónustuna er hægt að skilgreina sjónarmiðin eftir ákveðnu kerfi sem kallast „Voice 

of the customer“. Það er einfalt kerfi sem tryggir að sjónarmið, óskir og þarfir sjúklinga séu 
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teknar inn í niðurstöður í umbótavinnu og ákvarðanatökur í ákveðnum málum (Arthur, 2007, 

bls 210-211). 

Með því að vinna stöðugt í umbótavinnu, með sjónarmið frá starfsfólki og sjúklingum 

að leiðarljósi, er það tryggt að hugsanagangurinn sem á sér stað á sjúkrahúsinu geti orðið til 

gagns í umbótavinnunni, hvort sem það er fyrir starfsfólkið, sjúklingana eða 

heilbrigðisstofnunina sjálfa.  Afleiðingin er skilvirkari starfsemi og umönnun í 

heilbrigðisþjónustu. Til að ná fullkomnun þarf að staðla alla hluti og þætti í starfseminni. 

Hugsunin gengur út á það að allt sem sé staðlað er ekki hægt að bæta (Liker, 2004). Í 

heilbrigðisþjónustu þýðir þetta að allar venjulegar meðferðir og framkvæmdir verða að 

vinnast eftir sérstökum stöðlum. Ef hins vegar sóun fyrirfinnst í stöðluðum aðferðum verður 

að bæta staðalinn og breyta honum svo hann verði skilvirkari. Þannig næst kaizen, með því að 

bæta staðlaðar aðferðir þar sem sóunar er vart (Liker, 2004).  Sú vinna að bæta staðlaðar 

aðferðir má aldrei stöðvast, hún verður stöðugt að vera í gangi og vera miðpunktur 

starfseminnar. Aðeins þá nær starfsemin því takmarki að kallast lærdómsfyrirtæki, þar sem 

þekking er tryggð innan fyrirtækisins og það lætur hana ekki einangrast hjá einstaklingum. 

Stöðlun er því grundvöllur fyrir því að skapa lærdómsfyrirtæki. Í heilbrigðisþjónustu þar sem 

oft er afleysingafólk og starfsfólk sem vinnur hlutastarf, er mjög mikilvægt að staðla aðferðir. 

Það þarf að þjálfa starfsfólkið fljótt upp og það tekur tíma og er kostnaðarsamt. Því myndu 

staðlaðar aðferðir hjálpa til og spara tíma og kostnað.  Með góðri skráningu verkferla sem 

hluta vinnu hvers og eins sem vinnur í heilbrigðisþjónustu, getur myndast mikill sparnaður. 

Einnig uppgötvast mistök fyrr og oftar en ekki er hægt að bæta þau upp strax. Stöðlunin virkar 

því sem ákveðið eftirlit með gæðum og trygging fyrir því að hverjum sjúklingi, sem leitar eftir 

þjónustu í heilbrigðiskerfinu, sé tryggð eins rétt meðhöndlun og mögulegt er og að hún 

útfærist á sem skilvirkastan hátt. Síðan er hægt að draga lærdóm ef stöðlun leiðir til lélegrar 

eða rangrar meðferðar (Arthur, 2007: Liker, 2004). 

Vinnan með stöðugar umbætur í heilbrigðisþjónustu er ekki alltaf framkvæmanleg eins 

og í bílaframleiðslu. Það er til að mynda ekki auðvelt að stöðva heilan framleiðsluferil ef 

mistök uppgötvast, því það getur verið lífshættulegt fyrir marga af þeim sem eru bráðveikir. 

Þess í stað er t.d. hægt að upplýsa um þau mistök sem hafa átt sér stað eins fljótt og auðið er. 

Síðan er hægt að fara í gegnum þau og greina við betra tækifæri, t.d. á skipulögðum 

vikufundum. 
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2.7.2. Áhrif innleiðingar Lean í heilbrigðisþjónustu 

Að innleiða hugmyndafræði og stjórnunaraðferð sem kemur frá iðnfyrirtæki í 

heilbrigðisþjónustu er ekki gerleg að mati þeirra sem starfa í því umhverfi. Oftar en ekki 

heyrast raddir þess efnis að með innleiðingu Lean sé einungis verið að finna leið til  sparnaðar 

og niðurskurðar. Þannig er Lean hugmyndafræðin oft misskilin. Heilbrigðisþjónustan gæti 

lært mikið af Lean hugmyndafræðinni, t.d. leið til að bæta ferla. Markvisst væri hægt að bæta 

þá þjónustu sem veitt er sjúklingum, sem varðar gæði, öryggi og  skilvirkni (Kim, Apahlinger, 

Kin og Bili, 2006).  

Þar sem Lean hugmyndafræðin kemur úr iðnfyrirtæki er kannski hægt að færa sönnur 

á því að hún eigi ekki heima í þjónustufyrirtæki og þá sérstaklega ekki í 

heilbrigðisþjónustufyrirtæki (Kollberg, Dahlgaard og Brehmer, 2006).  Félagarnir Womack 

og Jones (2003) hafa hins vegar verið talsmenn Lean hugmyndafræðinnar í 

heilbrigðisþjónustu. Þeir segja að fyrsta skrefið sé að hafa sjúklinginn í forgrunni og setja tíma 

og gæði sem lykil að mælanlegum markmiðum. 

Hugmyndafræði Lean hefur verið að mótast innan  heilbrigðisþjónustunnar og þar 

hefur aðaláherslan verið á það hvernig viðskiptavinurinn (sjúklingurinn) ferðast um 

virðiskeðjuna (heilbrigðiskerfið) (Kollberg o.fl., 2006).  Lean hefur verið innleitt með það að 

markmiði að lækka kostnað, bæta virði þjónustunnar og auka ábyrgð hjá þeim sem veita 

þjónustuna (Garnelli og Murray, 2008: Dickson o.fl., 2007. Eitel, Rudkin, Malvehy, Killen og 

Pines, 2007: Näslund, 2009).  

Heilbrigðisstofnanir hafa uppgötvað að umbótavinnan sem fram fer hjá Toyota geti 

aukið skilvirkni jafnt innan heilbrigðisþjónustu sem og í bílaframleiðslu (Gowen, Mcfadden, 

Hoober og Tallon,  2006).  

 Með innleiðingu á Lean á bráðadeild í Bandaríkjunum tókst að minnka maktækt lengd 

dvalar sjúklings á deildinni úr 161 mínútu niður í 148 mínútur að meðaltali. Tölfræðilega 

marktæk niðurstaða var í fjölda sjúklinga á deild yfir mánaðartímabil og óx fjöldinn um 9,23 

%, einnig var vöxtur í aðgengi um 15 % milli ára. Tölfræðilega marktækur munur var á 

ánægju skjólstæðingar deildarinn þar sem „mjög góð“ þjónusta hækkaði úr 54 % í 59 % milli 

ára eftir innleiðingu á Lean. Marktæk breyting var einnig í sjúklingaflæði samhliða ánægju 

skjólstæðinga þjónustunnar. Frá þeim tíma sem Kaizen var tekið með í innleiðinguna hefur 

sjúklingur aldrei þurft að bíða á biðstofunni (Dickson o.fl., 2006). 

Bandarískar stofnanir á borð við Virgina Mason Medical Center í Seattle, Pittsburg 

Regional Health Initiatice og ThedaCare Inc. Appleton í Wisconsin, hafa innleitt Lean með 

góðum árangri. Þær eru leiðandi í sönnunum þess efnis að Lean hugmyndafræðin geti útrýmt 
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sóun í heilbrigðisþjónustu (Miller, 2005). Markmið þessara stofnanna með innleiðingu á Lean 

er að minnka læknamistök og biðtíma um 50%  á ári, t.d. ef biðtími er 4 tímar að meðaltali að 

ná honum niður í 2 tíma  og ef um er að ræða 100 læknamistök á ári þá eiga þau að vera 

komin niður í 50. Einnig er markmið þeirra að auka framleiðni um 10% á ári með innleiðingu 

á Lean.  Niðurstöður 2 og 1/2 ári eftir að innleiðingin átti sér stað eru hrífandi.  Framleiðni 

hefur aukist um 3% á ári að meðaltali sem þýðir miklar upphæðir. Læknamistök eru vart 

sjáanleg lengur og þar fram eftir götunum. Biðtímar hafa verið styttir að meðaltali um 14,2% 

og kostnaður við til að mynda hjartaþræðingar hefur verið minnkaður. Þar segir að 

tryggingarnar greiði 42.000 til 47.000 dollara fyrir hjartaþræðingu á öðrum spítölum en 

ThedaCare Inc. hefur t.d. náð að lækka sinn kostnað vegna þeirra niður í 30.400 dollara og þar 

af leiðandi greiða tryggingar lægra fyrir aðgerðina hjá þeim (Grout og Touissant, 2009). 

Markmið TedaCare Inc. er að bæta öryggi og gæði skjólstæðinga sinna og byggja þeir það á 

jidoka úr TPS.  Þeir stofnuðu eina tilraunadeild til að nota jidoka. Þar var hannað 

sjúklingaferli þar sem reynt var að koma í veg fyrir mistök og villur við meðhöndlun 

skjólstæðinga. Það sem þetta ferli (gæðaferli sjúklinga) hefur leitt af sér er að starfsmennirnir 

sem koma að sjúklingum vinna allir sem ein heild, e-k. lið, í stað þess að vinna hver í sínu 

horni (Grout og Touissant, 2009: Miller, 2005). 

Fleiri dæmi um áhrif innleiðingarinnar Lean á rekstur hjá TedaCare Inc. eru meðal 

annars 3,3 milljónir bandaríkjadollara sem náðust í sparnaði á árinu 2004, tími sem 

pappírsvinna tekur á almennri deild stofnunarinnar minnkaði um 50 % og tími sem tekur að 

fara með einn lyfjaskammt til eins sjúklings minnkaði úr 15 mínútum í 8 mínútur. Einnig 

batnaði símsvörun hjá stofnuninni þar sem bið eftir símtali styttist um 35 %, úr 89 sekúndum 

niður í 58 (Miller, 2005).  

 

Tafla 8: Áhrif innleiðingar hjá TedaCare Inc. eftir 2ja ára vinnu með Lean.  

Flokkur 2 ár með Lean (2004) Mælieining Breyting síðan 2002 

Birgðir 1,350,000  Bandaríkjadalur Niður um 53% 

Framleiðni 148 FETs 36 % fært til milli starfa 

Vinna á gólfinu 22,324 Sg.Ft. Niður 41 % 

Tímastjórnun 23,082 Klst. Niður um 65 % 

Ferðir innan stofnunar  267,793  Feet Niður um 44% 

Framleiðslufjarlægð 272,262  Feet Niður um 72% 

Uppsetningartími 7,744 Klst. Niður um 82% 

Heimild: Miller, (2005) 
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Framsæknir spítalar og læknastofur eru að skilja skilaboðin um að breytinga sé þörf og 

því eru því að þjálfa starfsfólk sitt frá grunni með hugmyndafræði Lean. Margar stofnanir hafa 

tekið hugmyndafræði Lean inn í sína daglegu þætti. Stofnanir sem halda sig við gamlar hefðir 

eru að missa af lestinni. Í framtíðinni verða þeir, sem reka heilbrigðisþjónustu með Lean, til 

staðar en hinir verða ekki lengur starfandi (Miller, 2005).  Um leið og rekstur í 

heilbrigðisþjónustu færist nær Lean hugmyndafræðinni verða langtímasjónarmið höfð ofar en 

skammtímasjónarmið, jafnvel þótt það kosti fyrirtækið fjármuni í byrjun.  

Heilbrigðisstarfsfólk verður að taka upp þætti hugmyndafræðinnar og yfirfæra hana á 

umhverfi þar sem sæst er á  gæði heilbrigðisþjónustu fyrir sanngjarnt verð (Weinstock, 2008).  

Efasemdaraddir hafa rétt fyrir sér þegar þær segja: „Sjúklingar eru ekki bílar“. Hins vegar er 

heilbrigðisþjónusta mjög flókin starfsemi með mörg flækjustig og hundruði ef ekki þúsundir 

ferla sem svipar til iðnaðarstarfsemi. Hinar fjölmörgu hliðar á Toyota Product System og 

öðrum Lean verkfærum ættu  því að passa vel við ferla í heilbrigðisþjónustu (Miller, 2005). 

Með innleiðingu á Lean hugmyndafræði í heilbrigðisþjónustu gefst gullið tækifæri til að 

skapa breytingar sem hafa raunverulegt virði, auka á skilvirkni og útrýma sóun (Wojtyes, 

2009). 

 

2.8.   Einkenni heilbrigðisþjónustu 

Í grein Þórhalls Guðnasonar (2005) er fjallað um skilgreiningu á þjónustu samkvæmt 

Zeithaml og Bitner (1996); þjónusta skilgreind sem aðgerðir þar sem útkoman er ekki 

áþreifanleg vara eða samsetning, hennar er venjulega neytt á sama tíma og hún er framleidd, 

og frammistaðan veitir þeim sem nýtur þjónustunnar eitthvert virði sem í eðli sínu er 

óáþreifanlegt.  Dæmi um slíka þjónustu er að ætla að stöðva blæðingu með ákveðinni aðferð 

sem er viðurkennd í þeim efnum, tekur einhvern tíma og er ákveðinn ferill aðgerða.  Gæðin 

eru metin eftir frammistöðu heilbrigðisstarfsmannsins eða þeirra sem tóku þátt í aðgerðinni.   

Þjónusta í heilbrigðisþjónustu er fremur frammistaða en aðgerð, hún er framkvæmd af 

einstaklingi og beinist beint að sjúklingnum og fjölskyldu hans.  Þessa þjónustu er ekki hægt 

að snerta né sjá þó svo hægt sé að snerta ákveðna áþreifanlega þætti hennar (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2005).  

Oft er erfitt að veita sömu þjónustuna í heilbrigðisþjónustu þar sem sá sem veitir 

þjónustuna er í raun þjónustan sjálf og líðan þess sem þiggur þjónustuna er ekki alltaf eins. 

Þessi áhrif valda ákveðnum óstöðugleika og er það eitt af megineinkennum þjónustu 

(Þórhallur Guðlaugsson, 2005).  Að því leyti getur verið erfitt að stjórna gæðum þjónustunnar; 
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álag á heilbrigðisþjónustuna er mismikið milli daga og jafnvel klukkustunda og slysin gera 

ekki boð á undan sér. Sá sem leitar eftir þjónustu heilbrigðisþjónustunnar getur þannig átt það 

að á hættu að þjónustan sé ekki framkvæmd eins og hún ætti að vera framkvæmd. Ytri áhrif, 

eins og veður, og innri áhrif, eins og verklag við saumaskap og viðmót 

heilbrigðisstarfsmanns, hafa þar einnig áhrif. Skjólstæðingur hefur einnig mikilvægu hlutverki 

að gegna í árangursríkri framkvæmd; tók hann blóðþrýstingslyfin eins og tilmæli voru um, fór 

hann út að ganga eða tók hann sig á í mataræðinu? 

  Þriðja megineinkenni þjónustu er óaðskiljanleiki.  Skjólstæðingur í 

heilbrigðisþjónustu gegnir ákveðnu hlutverki og þarf að vera viðstaddur framkvæmdina, 

annars er þjónustan ekki reidd af hendi. Ekki er hægt að framleiða t.d. hjartaskurðaðgerðir og 

nota þær svo seinna þegar álagið er mikið.  Ákvarðanir þurfa að vera teknar og vera 

viðeigandi í þeirri þjónustu sem skjólstæðingurinn er að sækjast eftir. Þannig skapast ákveðin 

valddreifing og er hún mikilvæg í þjónustu. Sá sem veitir þjónustuna þarf að geta tekið þessar 

ákvarðanir í því breytilega umhverfi sem hann starfar í. Viðmið þurfa því að vera skýr en ekki 

reglur, þar sem þjónustan er svo breytileg (Þórhallur Guðlaugsson, 2005).  

 Fjórða megineinkenni þjónustu er óvaranleiki, hann er ekki hægt að spara, endurselja 

eða skila. Ef aðeins er um eina hjartaþræðingu að ræða á einum degi er ekki hægt að nýta 

þann lausa tíma, sem skapast, í vikunni á eftir þegar álagið er mikið. Framboð þjónustu, þar 

sem eftirspurn er ekki til staðar, verður ekki notað síðar þegar eftirspurnin er meiri og heldur 

er ekki hægt að skila þjónustu sem einhver er óánægður með. Það væri ekki mögulegt að skila 

blóðprufu sem tekin var eða hjartaaðgerð því hún tókst ekki sem skildi. Hins vegar gæti 

endurgreiðsla komið til greina fyrir skjólstæðinginn. Vegna þess hve óvaranleikinn er mikill 

er mikilvægt að gera sér grein fyrir framboði og eftirspurn á þjónustunni. Mat þarf að leggja á 

eftirspurnina og einstaklingarnir, sem ráðnir eru til starfa, þurfa að veita þá þjónustu sem 

ætlast er til og tryggja að aðstaðan uppfylli þær kröfur sem gerðar eru (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2005). 

 

Einkenni heilbrigðisþjónustu 

 Óáþreifanleiki 

 Óstöðugleiki 

 Óaðskiljanleiki 

 Óvaranleiki 
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2.8.1. Faghópar 

Innan heilbrigðisþjónustunnar starfar fjöldi faghópa með réttindi og skyldur gagnvart 

þjónustunni. Faghópar endurspegla þá breidd og það hlutverk sem þjónustan samanstendur af. 

Hver eining innan heilbrigðisþjónustunnar markast af þeirri eftirspurn sem er eftir þjónustunni 

(Arakeilan o.fl., 2008).   

Faghópar eru starfsstétt sem uppfyllir skilyrði eins og langt háskólanám, sterka 

félagsmótun, sértæka þekkingu og kennivald í krafti hennar. Félagasamtök eru hluti faghópa 

og sameiginlega hefur hver faghópur sínar siðareglur.   Lögvernduð starfsheiti í heilbrigðis-

þjónustu eru fjölmörg og árið 1985 voru samþykkt lög nr. 24 um starfsstéttir og starfsréttindi  

starfsstétta í heilbrigðisþjónustu. Faghópar innan heilbrigðisþjónustunnar eru oft teknir sem 

skýr dæmi um hagsmunabaráttu milli stétta. Læknar gæta hagsmuna sinna gagnvart 

hjúkrunarfræðingum, sem standa vörð um hagsmuni sína gagnvart sjúkraliðum, sem svo 

standa vörð um hagsmuni sína gagnvart ófaglærðum.  Innan fræðanna er þetta talinn 

viðsnúningur þar sem fagstéttir eru tákn hins göfuga, upphafna og fórnfúsa og því litið á þær 

sem hagsmunahópa fremur en faghópa þar sem eigin hagsmunir eru settir ofar hagsmunum 

skjólstæðingsins og samfélagsins í heild (Þorgerður Einarsdóttir, 2000).   

Vegna hinna fjölmörgu faghópa sem starfa innan heilbrigðisþjónustunnar skapast 

hindranir vegna sérhæfðrar þekkingar og hagsmuna hvers og eins hóps (Gunningberg og 

Larsson, 2008).  Með því að setja þarfir skjólstæðingsins í forgang er hægt að sneiða hjá 

þessum hindrunum. Þannig skapast sameiginlegur grundvöllur fyrir samstarfi, heilstæðari 

þjónusta, og skilningur og traust eykst (Þorgerður Einarsdóttir, 2000).   

 

2.8.2. Ákvarðanir 

Innan heilbrigðisþjónustunnar hafa ákvarðanir verið að færast yfir á fleiri en eina hönd og 

hafa módel og stefnumótandi aðferðir þess efnis litið dagsins ljós. Sjúklingar eru orðnir 

þáttakendur í ákvarðanatöku um framhald á meðferð ásamt ólíkum hópum af 

heilbrigðisstarfsfólki. Sjúklingar eru upplýstir um ástand sitt og framvindu sjúkdóms á sem 

bestan mögulegan hátt (Ruland, 2002).  Þar sem ákvörðunin er að færast frá fagfólki yfir á 

sjúkling-ana sjálfa er enn frekar þörf á meiri skilvirkni innan stofnana, þannig að notendur 

þjónust-unnar séu allir upplýstir á sama hátt en ekki á mismunandi hátt eftir því 

heilbrigðisstarfsfólki sem þeir fá umönnun hjá. Samskiptin byggja ekki á einhliða samskiptum 

þar sem sá er veitir upplýsingarnar er heilbrigðisstarfsmaðurinn og sá sem tekur við þeim er 

sjúklingurinn (Lee og Garvin, 2003).  Oft er það sjúklingurinn sem er að veita 

heilbrigðisstarfsmanninum upplýsingar um það nýjasta í meðferð, því upplýsingaflæði er 
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mikið í hinum nýja heimi vefmiðla. Sjúklingar eiga auðvelt með að afla sér upplýsinga um þá 

þjónustu sem þeir eru að sækjast eftir og þeir geta jafnvel leitað eftir bestu þjónustunni.  Þörf 

er á að skapa ferla í þjónustunni sem leiða til breytinga og lausna á þeim vandamálum sem 

eiga sér stað í heilbrigðisþjónustu.  Ástæða fyrir því að Lean hefur ekki náð eins góðri fótfestu 

og ætla mætti í heilbrigðisþjónustu er að starfsfólk er ekki þjálfað í verkferla- og 

gæðastjórnun og það vantar skýr markmið hjá starfsfólki og stjórnendum (Dickson o.fl., 

2007). 

 

2.8.3. Umfang 

Umfang heilbrigðisþjónustunnar er mikið, hún er stærsti þekkingariðnaðurinn á Íslandi og 

stærsta einstaka atvinnugreinin hér á landi með 26% af heildarríkisútgjöldum eða 103 

milljónir króna á árinu 2010 (Hagstofa Íslands, 2010b). Umfang hennar er því gríðarlega 

mikið og stór hluti af heildarútgjöldum ríkisins. Á undanförnum árum hefur 

heilbrigðisþjónustan átt í vanda.  Hún þarf meira fjármagn og fleiri tól og tæki til að geta 

brugðist við aukinni eftirspurn.  Á hverju ári renna um 9,5% af vergri þjóðarframleiðslu á 

Íslandi til heilbrigðismála samkvæmt skýrslu OECD. Ísland er í hópi topp tíu landa þegar 

tekið er mið af fjármagni sem varið er til heilbrigðismála hjá löndum innan OECD (OECD, 

2008).  Háværar raddir eru um þá erfiðleika sem blasa við heilbrigðisþjónustunni; aukið álag á 

heilbrigðisstarfsfólk, minni gæði, mikill kostnaður og takmarkaður aðgangur fyrir þá sem 

þurfa þjónustunnar með (Valdmanis, Rosko og Mutter, 2008). Vegna hins gríðarlega 

ósamræmis í fjárlögum og fjárútlátum til heilbrigðiskerfisins, eitthvað sem enginn sér fyrir 

endan á, þarf eitthvað að breytast til að endar nái saman. En eru  peningar og aðföng einu 

vandamálin sem herja á heilbrigðisþjónustuna?   

Mistök og óhöpp eiga sér stað með mjög reglulegu millibili í flóknum 

skipulagsheildum eins og starfsemi heilbrigðisþjónustunnar flokkast undir. Þeir svartsýnustu 

segja að mistök innan heilbrigðisþjónustunnar séu í raun svo algeng að það deyji fleiri af 

völdum þeirra en þeir sem deyja af völdum bílslysa, brjóstakrabbameins eða alnæmis.  

Mistökin hafa gríðarleg áhrif á stigmagnandi kostnað heilbrigðiskerfisins (Tucker, 2004).  Þó 

niðurstöðurnar séu fyrir hendi virðist erfitt fyrir heilbrigðisstofnanir að læra af mistökunum, 

og niðurstöður rannsókna eru því ekki nýttar sem skyldi (Cortviend, 2004). Innan stofnana eru 

mistök ekki séð sem leið til lærdóms, þ.e.a.s. oft er unnið í kringum þau og verða þau þá hluti 

af vinnuferlunum og er það oft skilgreint sem aðgerðaleysi innan stofnana (Tucker,  2004).    

Til að læra af mistökum þurfa stofnanir að hafa metnað til að lagfæra mistökin sem í 

raun eru spegill eftirspurnarinnar eftir þjónustunni, og einnig að viðurkenna að vandamálin 



 

46 

eru takmarkandi fyrir starfsemina (Tucker, 2004). Þegar mistök eiga sér stað í þjónustu reynir 

sá sem verður þeirra var að bæta fyrir þau með einhverjum hætti. Ef stofnun verður vör við 

mistök er nauðsynlegt fyrir hana að læra af þeim og skilja af hverju þau gerast. Mistök eiga 

upptök sín víða innan stofnunarinnar og því þarf að skoða alla þætti hennar til að koma í veg 

fyrir þau. Þær stofnanir sem vinna markvisst að því að útrýma mistökum innan starfsemi 

sinnar eru markvisst að auka skilvirkni (Gowen o.fl., 2006, Tucker, 2004). Fram kemur í 

meistaraverkefni Önnu M. Malmqvist (2009) að stjórnendur heilbrigðisstofnana eru ekki að 

nota markvissar stjórnunaraðferðir við vinnu sína. Oftar en ekki taka þeir hluta úr hinum ýmsu 

verkferla- og gæðastjórnunarkerfum í stað þess að vinna markvisst með eitt ákveðið kerfi. Í 

auknu mæli er Lean hugmyndafræðin notuð í umbótavinnu á heilbrigðisstofnunum út um 

allan heim og hefur það leitt til aukinnar skilvirkni og markvissari starfsemi en áður hefur 

þekkst (Gowen o.fl., 2006). 

 

2.8.4. Fjármögnun og kostnaður 

Íslenska heilbrigðisþjónustan er fjármögnuð að stærstum hluta af ríkinu. Í bráðabirgða 

útreikningum á heildarútgjöldum hins opinbera fyrir árið 2009 benda tölur til þess að ríflega 

144 milljarðar króna, eða 9,6% af vergri landsframleiðslu, hafi farið til heilbrigðismála. 

Hlutur hins opinbera af þeirri upphæð er 118 milljarðar króna eða 82% en hlutur heimilanna 

er 26 milljarðar eða 18% (Hagstofa Íslands , 2010a).  

 

Tafla 9: Skipting útgjalda íslenska ríkisins eftir málaflokkum.  

Rekstrargrunnur, m.kr. Reikningur 

2007 

Reikningur 

2008 

Fjárlög 

2009 

Áætlun 

2009 

Frumvarp 

2010 

Almenn opinber þjónusta 22.548  25.240  29.026  28.853  26.482  

Löggæsla og öryggismál 17.495  21.646  19.614  24.016  20.500  

Fræðslumál 38.059  43.471  45.950  46.172  46.604  

Heilbrigðismál 97.994  112.143  116.397  120.770  113.015  

Almannatryggingar og velferðarmál 81.169  96.477  127.292  132.180  131.048  

Húsnæðis-, skipulags- og hreinsunarmál 5.397  5.655  5.378  5.976  4.728  

Menningar- og kirkjumál 15.335  16.328  16.135  16.528  15.008  

Eldsneytis- og orkumál 2.285  2.795  2.836  2.788  2.633  

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 16.757  18.597  17.475  19.128  18.719  

Iðnaðarmál 1.681  2.021  2.098  2.215  2.080  

Samgöngumál 26.391  38.078  39.446  38.200  25.573  

Önnur útgjöld vegna atvinnuvega 6.227  8.574  9.914  11.940  11.554  

Önnur útgjöld ríkissjóðs 66.185  296.839  124.081  140.415  137.660  

Samtals 397.522  687.862  555.641  589.181  555.603  
¹ Samkvæmt COFOG staðli, sem er alþjóðlegur staðall Sameinuðu þjóðanna 

(Classification of the Functions of Government). 
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Heimild: Hagstofa Íslands, (2010a) 

 

Hagstofa Íslands rýnir í tölur um fjárútlát heimilanna til heilbrigðisþjónustu og 

samsvöru þau um 1% eða 2,1 milljörðum króna af vergri landsframleiðslu árið 1987.  Árið 

2000 var talan komin í 10,7 milljarða eða 1,6 % af vergri landsframleiðslu og 1,7% árið 2005 

(Rúnar Vilhjálmsson, 2007).   

Heildargjöld heilbrigðisráðuneytisins samkvæmt fjárlögum 2010 eru 102,4 milljarðar 

króna eða 21,1 % af heildarútgjöldum ráðuneyta. Í eftirfarandi töflu  sést skipting fjárveitingar 

heilbrigðisráðuneytisins til helstu verkefna þess (Hagstofa Íslands 2010b). 

 

Tafla 10: Skipting fjárveitingar til heilbrigðisráðuneytisins 2010 í milljónum króna  

Skipting fjármuna Milljónir Hlutfall 

   

   

Sjúkrahús og sérstæð sjúkrahúsaþjónusta 38.215  37,3%  

Tryggingamál 28.961  28,3%  

Heilbrigðisstofnanir 14.881  14,5%  

Endurhæfing o.fl. 9.439  9,2%  

Heilsugæsla 7.356  7,2%  

Annað 1.649  1,6%  

Eftirlits- og stjórnsýslustofnanir 1.269  1,2%  

Ráðuneyti 603  0,6%  

 

Samtals 
102.373  100% 

Heimild: Hagstofa Íslands, (2010b) 

 

Ef við reiknum út kostnað heilbrigðisþjónustunnar á hvern einstakling  þá er kostnaður 

til heilbrigðismála 116.397 milljónir króna árið 2009.  Sé deilt í þessa tölu með 317.630, sem 

er mannfjöldi á Íslandi þann 1. janúar 2010, fæst út kostnaður á mann á ári og er hann 366.458 

krónur, sem gerir um 3280 dollara á einstakling miðað við gengi Seðlabanka Íslands 111,7 

(Seðlabanki Íslands 2010).  Við þessa upphæð bætist svo það sem einstaklingar borga beint til  

heilbrigðisþjónustunnar (Hagstofa Íslands, 2010a og b).  

Ef reiknað er með að svipað hlutfall og í Bandaríkjunum, um 20%, fari í sóun í 

heilbrigðiskerfinu hérlendis er um að ræða 23.279 milljónir króna sem fara í sóun ár hvert. 

Flatur niðurskurður upp á 6% er einungis brotabrot af þessari upphæð eða 6.983 milljónir 

króna.  

Fleiri heilbrigðisstarfsmenn eru á hvern íbúa hér á landi en í meðal OECD ríki, eða 3,7 

á hverja þúsund íbúa. Læknar á eru að meðaltalið um 3,1 á hverja þúsund íbúa hér á landi. 

Hjúkrunarfræðingar eru 13,7 á hverja þúsund íbúa en meðaltalið í OECD löndum er 9,7. Á 

síðustu árum hefur verið mikil aukning í kaupum á tækjabúnaði til greiningar eins og 
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segulómtækjum (MRI) og sneiðmyndatækjum (CT).  Í löndum OECD eru 10,2 einingar MRI 

að meðaltali en á Íslandi eru það 19,7 einingar sem er langt yfir meðaltali.  

Tilhneiging yfirmanna til að fá undirmenn sína til að vinna skilvirkara, leiðir oft til 

aukinnar streitu í vinnu þar sem starfsfólk heldur að krafan um að vinna skilvirkar liggi í 

aukinni vinnu.  Skilvirkni og framleiðsla eru oft notuð í sömu merkingu þó innan fræðanna 

séu þau með ólíka merkingu. Í heilbrigðisþjónustu eru ólíkir hópar með ólíka menntun; 

hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfar, ræstitæknar og fleira. Hver hópur hefur 

sínar eigin skyldur og ábyrgðir. (Arakelian o.fl., 2008).  

Mistök innan stofnana eru oftar en ekki séð sem leið til lærdóms.  Það er unnið í 

kringum þau og verða þau gjarnan hluti af vinnuferlinu og oftar en ekki er skilgreind sem 

aðgerðaleysi innan stofnana (Tucker, 2004). Til að læra af mistökum er nauðsynlegt fyrir 

stofnanir að hafa metnað til að leysa mistökin. Hvernig er heilbrigðisþjónustan rekin á 

daglegum grunni? Það er ekki á huldu hvað það er sem takmarkar þjónustuna. Ríkisstjórnin 

ákveður ekki hvaða heilbrigðisþjónustu skal framleiða og heldur ekki hvað hún má kosta. 

Þetta fer ekki alltaf saman og leiðir það til óánægju og vanmáttarkenndar. Eftirspurn eftir 

heilbrigðisþjónustu mun ekki minnka á næstu árum og áratugum (Rúnar Vilhjálmsson, 2001) 

og virðumst við vera komin að endapunkti með að hafa áhrif á starfsemina eins og hún er nú.   

 Til að reyna að leysa þau þau vandmál sem heilbrigðisþjónustan stendur frami fyrir er 

kannski tími til kominn breyta til og leita annara leiða.   

 

2.8.1. Íslensk heilbrigðisþjónusta 

Íslenska heilbrigðisþjónustan er fjármögnuð og stjórnað af íslenska ríkinu. 

Heilbrigðisráðherra er sá sem ber stjórnunarlega ábyrgð á heilbrigðisþjónustunni. Hér gefur 

að líta skipurit heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. 

 

 

Mynd 8: Skipurit heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. Heimild: Halldórsson og Bankauskaite, (2003). 
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Íslenska ríkisstjórnin og Alþingi hafa miklar skyldur í stefnu heilbrigðisþjónustunnar á 

landsvísu. Í 1. grein laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu er meðal annars kveðið á um að 

„að allir landsmenn eigi kost  á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök 

á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði.  Í hinni opinberu umræðu 

sem á sér stað um heilbrigðismál á Íslandi, hefur ríkt samkomulag um að jafnt aðgengi að 

heilbrigðisþjónustunni sé eitt mikilvægasta markmið heilbrigðismálanna. Í samræmi við þetta 

markmið hefur ríkisvaldið staðið fyrir útgjöldum, m.a. með uppbyggingu sjúkrahúsa og tekið 

þátt í greiðslum á læknisþjónustu og lyfjum. Hins vegar má segja að ýmsar aðstæður og 

breytingar á undanförnum árum hafi hindrað jafnt aðgengi almennings að þjónustunni. Má þar 

nefna hlutfallslegan fjölda heilbrigðisstarfsmanna, mismunandi þjónustustig milli 

heilsugæslustöðva, vaxandi þátttöku sjúklinga í kostnaði við lyf og læknishjálp og 

samþjöppun heilbrigðisþjónustu í þéttbýliskjörnum (Halldórsson og Bankauskaite, 2003).   

Kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu hér á landi og á Vesturlöndum hefur aukist jafnt 

og þétt síðustu ár. Kostnaður hefur aukist hvort sem miðað er við almennar 

verðlagsbreytingar, kostnað á mann á föstu verðlagi eða hlutfall kostnaðar af 

landsframleiðslu; kostnaður er meiri (Rúnar Vilhjálmsson og fleiri, 2001).  Ástæður þessarar 

þróunar eru margar og hér má nefna þátttöku hins opinbera í fjármögnun 

heilbrigðisþjónustunnar, lög og reglur um þjónustu og þjónustugæði, aðgang að þjónustu, 

auknar kröfur almennings til heilbrigðiskerfisins um lækningu, hjúkrun og endurhæfingu, 

hækkað tæknistig og aukna sérfræðiþjónustu.  Á hinn bóginn hefur kostnaðaraukning landa 

eins og Svíþjóðar og Finnlands staðið í stað eða lækkað verulega ef miðað er við hlutfall af 

landsframleiðslu (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún V. Sigurðardóttir, 2003). Í eftirfarandi töflu 

gefur að líta lykileinkenni íslenskrar heilbrigðisþjónustu. 

 

Tafla 11: Helstu einkenni íslenskrar heilbrigðisþjónustu  

Einkenni Útskýring 

 

Umfang 

þjónustunnar  

 

 

Alþjóðlegt aðgengi  

Þjónusta  

Þjónusta er ekki tilgreind sérstaklega. Lögmál hennar eru hins vegar tilgreind, þ.e., jafnt aðgengi, þjónusta byggð á 

þörfum hvers og eins og markvirkni í kostnaði.  Frjálst val þjónustuaðila. Í sumum tilfellum er krafist tilvísunar og 

þá sérstaklega ef viðkomandi leitar eftir þjónustu fyrir utan landsteinanna. 

Skipting fjármagns 

Sjúklingar greiða mjög lítinn hluta af lækniskostnaði í heilsugæslu en aðeins stærri hluta í sérfræðiþjónustu. Ákveðin 
takmörkun er á heildargreiðslum á 12 mánaða tímabili sem er bundið ákveðinni upphæð. 

Sjúklingar greiða hluta af lyfjakostnaði. 
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Börn þurfa ekki að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu sem og unglingar 

Sjúklingar greiða u.þ.b. 18 % prósent af heildarkostnaði í heilbrigðiskerfinu 

Fjármögnun Skattar 

Skatttekjur eru helsta fjármögnunin.  Þær dekka u.þ.b. 82% prósent af heildarkostnaði í heilbrigðisþjónustu. 

Heilbrigðisþjónusta fyrir aldraða og fatlaða er aðalega fjármögnuð af hverju bæjar /sveitarfélagi fyrir sig. 

Niðurgreiðslur 

Einkarekstur 

Hluti þjóðarinnar nýtir sér þjónustu í einkarekstri og telur u.þ.b. 0,2% af heildarkostnaði. Einkarekin þjónusta er ekki 

frádráttarbær. 

 

Samsetning 

Læknar, hjúkrunarfræðingar og aðrarlögbundnar heilbrigðisstéttir. 

Flestir eru starfsmenn ríkisins 

Spítalar eru ríkisreknir 

Aðkoma almennings 

Bæði ríkið og sveitarfélög fjármagna og veita heilbrigðisþjónustu. Þessar stofnanir bera ábyrgð á að skipuleggja og 

úthluta. Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu er um það bil 20 % af heildarþjónustunni og um 25 % fer  í heilsugæslu. 

 

Stjórnun fjármagns 

 

Aðalfjármagnið er notað í heildarkostnaðinn.  Reglulega eru gerðir samningar milli ríkis og sveitarfélaga um minni 

kostnaðarhlutdeild í rekstri heilbrigðisþjónustunnar, skattlagningu og fleira. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010 a,b og c), Halldórsson og Bankauskaite, (2003), Rúnar Vilhjámsson  og 

 Guðrún V. Sigurðardóttir (2003), Rúnar Vilhjálmsson og fl., (2001). 

 

2.9.    Samantekt 

Lean er leið að markmiðum sem fyrirtæki hefur einsett sér sem leið til að ná árangri. Hin 

sérstaka fyrirtækjamenning Lean, virðing fyrir fólki, er eitt af undirstöðuatriðunum og 

jafnframt það mikilvægasta. Önnur mikilvæg undirstöðuatriði í hugmyndafræði Lean eru að 

skoða vinnuna beint, útrýma sóun, staðla vinnubrögð, leysa úr vandamálum og gera fyrirtækið 

að lærdómsfyrirtæki.  

 Innleiðing Lean í fyrirtækjum, hvort sem er í framleiðslu, þjónustu eða 

heilbrigðisþjónustu, er orðin útbreidd um allan heim. Hér á landi er umhverfi 

heilbrigðisþjónustunnar erfitt þar sem niðurskurður og sparnaður er mikill. Höfundur hefur 

sýnt fram á hér undan hvernig Lean hugmyndafræðin geti komið að góðum notum við hið 

erfiða umhverfi heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi. 
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3. Rannsóknaraðferð 

 Fræðileg umfjöllun í þessari rannsókn samanstendur af kenningum um Lean og þannig 

stuðst við afleiddar heimildir (secondary data).  Reynt verður að varpa ljósi á þessar kenningar 

og hvaða áhrif þær hafa þegar innleiðing á Lean á sér stað.  Í þessari rannsókn verður notast 

við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem frumgögn (e.primary data) verða fengin með 

hálfstöðluðum viðtölum við stjórnendur íslenskra fyrirtækja, þar sem Lean hefur verið innleitt 

að hluta til eða alveg. Rannsóknarsniðið er sveigjanlegt og þróaðist á meðan 

rannsóknarvinnan átti sér stað eins og er einkennandi fyrir eigindlegar rannsóknir. 

  

3.1.  Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að komast að reynslu og hegðun einstaklinga 

og þannig er gerð greining á gögnum sem oftast eru orð fremur en tölur.  Aðferðin byggist á 

eigindlegum (e. Qualitative) rannsóknaraðferðum og því að miklu leyti á reynslu og eða 

skoðunum einstaklinga sem hafa sérþekkingu á rannsóknarefninu (Taylor og Bogdan, 1997).  

 Bogdan og Biklen (1998) álíta að hlutlægur veruleiki sé ekki til og að öll þekking sé 

huglæg. Þeir telja jafnframt að enginn munur sé á staðreyndum og skáldskap. Af þessu er 

hægt að leiða að eigindlegar rannsóknaraðferðir geti ekki átt meira tilkall til sannleikans en 

aðrar lýsingar á veruleikanum. Hins vegar trúa rannsakendur þessum skýringum ekki alveg til 

hlítar og lenda því þarna einhvers staðar á milli hlutlægrar og huglægrar þekkingar.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru form á félagslegri nálgun sem einblínir á það 

hvernig einstaklingar gera tilgang úr upplifun sinni sem og þeim heimi sem hún tilheyrir. 

Hægt er að nálgast þessa rannsóknaraðferð með nokkrum aðferðum. Margar af þeim hafa 

þann tilgang að skilja betur, lýsa og greina félagslega hegðun, sem er hluti af einstaklingum, 

hópum eða menningu.  Notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að lýsa hegðun, 

tilfinningu eða upplifun einstaklinga og hvað það er sem aðskilur gildi þeirra í lífinu. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru mjög gagnlegar þegar verið er að kanna breytingu á 

einhverju eða tengsl einhvers og eiga því vel við þegar verið er að rannsaka breytingar og 

breytingastjórnun (Holloway og Weeler, 2002).  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki endilega verið að prófa ákveðna tilgátu 

í upphafi, heldur byggja þær frekar á afleiðslu. Aðferðin byggist á því að rannsakandi reynir 

að fá merkingu og eða skilning á því hvernig viðmælendur leggja upp líf sitt og aðstæður.  

Litið er á einstaklinga og aðstæður í heildrænu samhengi. Mikilvægt er að rannsakandinn setji 

til hliðar eigin skoðanir, trú, viðhorf og fyrirfram hugmyndir.  Rannsakendur eigindlegrar 
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rannsóknar telja öll sjónarhorn jafn mikilvæg og verðug til rannsóknar. Mikilvægt er að leggja 

áherslu á þýðingu rannsóknarniðurstaðna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast mikillar 

aðferðafræðilegrar nákvæmni, þrátt fyrir að þær séu ekki staðlaðar.   

Reynt er að mynda tengsl við rannsakendur og talið að ekki sé hægt að standa utan við 

rannsóknir og þekkingarsköpun. Rannsakendur eru óhjákvæmilega þátttakendur í 

rannsókninni.  

Í þessari rannsókn er ætlunin að að kanna upplifun og skoðun einstaklinga á 

innleiðingu á hugmyndafræðinni Straumlínustjórnun á Íslandi og hvort það sé eitthvað sem 

gæti komið innlendri heilbrigðisþjónustu til góða. 

3.1.1. Opin viðtöl 

Í opnum viðtölum er farið af stað með grunnramma eða hugmyndir að spurningum. Þegar 

viðtalið sjálft er komið af stað þá er reynt að stýra því í upphafi, en spurt svo nánar út í atriði 

sem rætt er um og ef eitthvað nýtt kemur fram. Heppilegast er að fá viðmælanda til að tjá sig 

sem mest, án truflana, og að spurningarnar séu opnar. Mikilvægt er að rannsakandinn skapi 

afslappað andrúmsloft þannig að viðtalið endurspegli góðar og innihaldsríkar samræður.  

Einnig er mikilvægt að fá fram hvernig, hvers vegna, hvar/hvenær eða hvert mat viðmælanda 

er, í stað þess að spyrja leiðandi spurninga eða jafnvel spurninga sem hægt er að svara með 

einu orði. Telja má að á þennan hátt fáist víðtækar upplýsingar, enda þekkja viðmælendur 

viðfangsefnið mjög vel (Bogdan og Biklen, 1998: Taylor og Bogdan, 1998).  

Öll viðtöl rannsóknarinnar voru tekin með sama hætti.  Byrjað var að panta tíma hjá 

viðmælanda í gegnum síma eða í tölvupósti og í framhaldi var viðtalið tekið augliti til auglitis. 

Fengið var samþykki viðmælanda með undirskrift og voru viðtölin tekin upp á diktafón og 

þeim eytt eftir að búið var að vinna úr þeim. Með viðtölum er hægt að afla heimilda sem 

styðja afleidd gögn en einnig koma fram frekari heimildir sem ekki er hægt að nálgast með 

rituðum heimildum. Aðalatriði viðtala er að rannsakandinn nái að greina merkingu út úr þeim 

sem lýsir skoðun þátttakanda á ákveðnu efni. Rannsakandinn á ekki að reyna að hafa áhrif á 

sýn viðmælenda, heldur hlusta eftir því hvað þeir hafa að segja og reyna að átta sig á 

ástæðunum fyrir hugmyndum þeirra. (Bogdan og Biklen, 1998: Taylor og Bogdan, 1998). 

 

3.2. Gagnasöfnun og greining 

Það er hægt að nota ólíkar aðferðir til að koma sér upp gögnum með eigindlegum 

rannsóknum. Hægt er að afla gagna með bókum, opinberum skjölum, ljósmyndum, 

þátttökuathugunum, kvikmyndum, auglýsingum o.s.frv. (Bogdan og Biklen, 1998).  
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 Í þessari rannsókn er gögnum safnað með viðtölum. Viðtölin sem tekin voru fóru að 

mestu fram sem bein samtöl. Viðtölin eru notuð til að safna lýsandi gögnum svo 

rannsakandinn geti fengið innsýn í hvernig viðmælandi túlkar afmarkaðan hluta af heimssýn 

sinni (Bogdan og Biklen, 1998). Til þess að viðtölin skili sem bestum árangri er spurt opinna 

spurninga, í samhengi við rannsóknarspurningar rannsakanda, svo viðmælandinn geti komið á 

framfæri eigin vitneskju og skoðunum. Spurningarnar geta breyst frá einum viðmælanda til 

annars. Til að fá svör við þeim spurningum sem mestu máli skipta við rannsóknina er notast 

við formuð spurningarviðtöl og spurningum fylgt eftir eins og þörf þykir.   

Byggja þarf sameiginlegt traust milli rannsakenda  og viðmælenda. Mikilvægt er að 

rannsakendur séu lausir við alla gagnrýni og standi með því sem viðmælendur tjá þeim. 

Rannsakandi þarf að gera sér grein fyrir hvaða áhrif hann getur haft á gögnin. Rannsakandinn 

er hluti af rannsókninni; rannsakandinn er aðal rannsóknartækið. Hann ákveður hvaða gögn 

skulu vera í rannsókninni og hvar áherslan skuli liggja. Rannsakandinn greinir efnið og 

ákveður hvernig eigi að takmarka efnið á meðan rannsókninni stendur. Hann skrifar einnig 

fræðilega hluta rannsóknarinnar og ákveður hvaða þættir eigi þar hlut að máli.  

Mikilvægt er að rannsakandinn hafi áhuga á viðfangsefninu því það hefur örvandi áhrif á 

framgang rannsóknarinnar.  Rannsakandinn er stór hluti af rannsókninni og því mikilvægur 

þáttur hennar (Holloway og Wheeler, 2002).  

3.2.1.  Þátttakendur 

Frumheimildir þessara rannsóknar eru byggðar á viðtölum við aðila sem starfa með eða hafa 

unnið með hugmyndafræðina Straumlínustjórnun hér á Íslandi. Í eftirfarandi töflu gefur að líta 

þátttakendur þessarar rannsóknar.  Viðtölin voru tekin frá febrúar og fram í október árið 2010.  

 

Tafla 12: Þátttakendur rannsóknar  

Nafn Vinnuveitandi Staða 

Einar Már Hjartarson Arion banki Framkvæmdastjóri 

Halldór Árnason  Sjálfstætt starfandi 

Reynir Kristjánsson PricewatherhouseCoopers Ráðgjafi 

Þórunn Óðinsdóttir Nói Siríus Verkefnastjóri Umbóta 

Unnur Ágústsdóttir Arion banki Verkefnisstjóri 
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 Fyrst var rætt við 1-2 viðmælendur og næstu viðmælendur voru valdir með tilliti til 

þeirra upplýsinga sem fram komu í fyrstu viðtölunum, því upplýsingar geta haft áhrif á val á 

hvar skal bera niður næst. Þessi aðferð er kölluð fræðilegt úrtak (theoretical sampling) 

(Bogdan og Bikling, 2003). Við val á viðmælendum réði miklu reynsla þeirra og þekking á 

viðfangsefninu. Á Íslandi hafa ekki margir stjórnendur unnið með hugmyndafræði 

Straumlínustjórnunar og því ekki úr mörgum að velja.  Ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur innleitt 

hugmyndafræði Straumlínustjórnunar að öllu leyti og af því má álíta að þekking hér á landi sé 

skammt á veg komin í þessari hugmyndafræði. Á meðal þeirra spurninga sem lagðar voru 

fyrir þátttakendur voru eftirfarandi: 

 

 Hvernig komst viðkomandi í kynni við Straumlínustjórnun? 

 Reynsla viðkomandi af innleiðingu Straumlínustjórnunar? 

 Áhrif innleiðingar Straumlínustjórnunar á starfsfólk? 

 Hvort viðkomandi telji Straumlínustjórnun eiga heima í heilbrigðisþjónustu? 

 

 

3.3.  Rannsóknargögn og úrvinnsla 

Það gegnir lykilhlutverki að hafa aðgang að gögnum og heimildum við vinnu sem þessa. 

Rannsóknargögnin eru lýsandi. Flokka má gögn rannsóknarinnar niður í frumgögn (e. primary 

data) og afleidd gögn (e. secondary data). Frumgögn eru gögn sem safnað er sérstaklega 

saman með viðtölum, af rannsakandanum sjálfum við rannsóknarvinnuna. Afleidd gögn eru 

aftur á móti gögn sem aðrir hafa safnað saman með öðrum tilgangi en rannsakandinn sjálfur. 

Afleidd gögn eru heimildir úr fræðibókum, tímaritum og af veraldarvefnum.  Heimildum úr 

fræðibókum er aflað á bókasöfnum og flestar heimildir úr tímaritum er að finna í 

gagnasöfnum og á veraldarvefnum (Bogdan og Bikle, 1998). 

Eftirfarandi módel gefur góða vísbendingu um hvernig upplýsingum er safnað og hvernig 

þær eru tengdar saman til að gefa sem réttasta niðurstöðu við rannsóknarvinnuna og 

ritgerðarsmíðina. Hægt er að skipta módelinu upp í tvo hluta.  Í fyrri hlutanum er 

upplýsingum um efnið safnað og kenningar valdar.  Í seinni hlutanum fer fram greining og 

fundið út hvernig komist skal að niðurstöðu um efnið (Naraghi og Ravipati, 2009).  
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Mynd 9: Uppbygging rannsóknarvinnu við ritgerðasmíð Heimild: Naraghi og Ravipati, 2009. 

 

Í rannsókninni beitir höfundur bæði frumgögnum og afleiddum gögnum og eru 

niðurstöður og tillögur höfundar mótaðar út frá þeim og hugmyndum um notkun og ávinning 

af Straumlínustjórnun í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

 

 

3.4. Tilgangur og markmið 

Verkefninu er ætlað að varpa ljósi á og skýra hugmyndafræði Straumlínustjórnunar, helstu 

hugtök og matsþætti, hvort hugmyndafræðin sé áhrifarík og skili þeim árangri sem vænst er 

við innleiðingu.  Einnig verður reynt að sýna fram á þá möguleika sem Straumlínustjórnun 

gæti skapað fyrir íslenskra heilbrigðisþjónustu.  

Í löndum eins og Svíþjóð, Bandaríkjunum og Bretlandi, hefur Lean hugmyndafræðin verið 

innleidd í heilbrigðisþjónustu og rannsökuð með tilliti til heilbrigðisþjónustu og einnig hefur 

verið gerð úttekt á því hvernig hún virkar í því umhverfi (Black, og Miller, 2008).  

Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á það hvernig Straumlínustjórnun gæti haft 

áhrif á íslenska heilbrigðisþjónustu; nota þekkingu sem til er hjá íslenskum fyrirtækjum um 

innleiðingu Straumlínustjórnunar og athuga hvaða þætti beri að varast og megi bæta.  

 

3.5.  Rannsóknarspurningar 

Við gerð rannsóknarinnar var byrjað með fremur opna rannsóknarspurningu sem síðan varð 

mun sérhæfðari þegar rannsóknin fór að taka á sig ákveðna mynd.  

Í ljósi þeirra fræða sem fyrir liggja um viðfangsefni tengd rannsókninni, er miðað við tvær 

yfirrannsóknarspurningar sem síðan skiptast niður í nokkrar undirrannsóknarspurningar: 
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Yfirspurningar 

 Hver er reynsla íslenskra fyrirtækja af Straumlínustjórnun? 

 Hver yrðu áhrif Straumlínustjórnunar á íslenska heilbrigðisþjónustu? 

 

Undirspurningar 

 Er hægt að færa Straumlínustjórnun úr viðskiptalífinu beint yfir í heilbrigðisþjónustuna? 

 Nær Straumlínustjórnun fótfestu í umhverfi heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi? 

 Verða ákveðnir þættir að vera til staðar svo innleiðingin gangi sem skildi, eða er hægt að 

byrja strax? 

 

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki 

„Hversu rétt mælir rannsóknartækið það sem það á mæla“, er einföld og hnitmiðuð skýring á 

hugtakinu réttmæti (validity).  Réttmæti er ekki athugun sem gerð er eftir á í lok rannsóknar, 

heldur er það nokkurs konar gæðaeftirlit sem þarf að vera til staðar í öllu rannsóknarferlinu. 

Þegar talað er um réttmæti í daglegu tali er vísað til þess hversu sönn og nákvæm fullyrðing 

er. Réttmæt rök eru skýr, vel uppbyggð, mælanleg, sterk og sannfærandi. Það sem eykur 

réttmæti í rannsóknum er að afla gagna frá mörgum aðilum, mörgum stöðum og á ólíkum 

tímum. Notaðar eru fleiri en ein aðferð við gagnasöfnun í sömu rannsókninni. 

Áreiðanleiki (reliability) segir til um það hvort hægt sé að endurtaka mælinguna og fá 

sömu niðurstöður. Hann vísar til samkvæmni í rannsóknarniðurstöðunum (Holloway og 

Wheeler, 2002). 

 

3.7. Rannsóknarsiðfræði 

Rannsakandinn virðir þær siðareglur sem lúta að hans faggrein sem og aðrar ríkjandi 

siðareglur og þau vísindalegu vinnubrögð sem ætlast er til af rannsakendum. Reynt var að 

tryggja að þátttakendur yrðu ekki fyrir óþægindum af þátttöku í rannsókninni. Í upphafi var 

þeim sent bréf. Í kjölfarið fengu þeir símhringingu þar sem farið var yfir mögulegan 

viðtalstíma og þar fengu þátttakendur alfarið að stýra tímasetningu og lengd. Rannsakandinn 

og leiðbeinandi höfðu einir aðgang að rannsóknargögnunum á meðan á rannsókninni stóð. 

Gögnum var svo eytt þegar rannsókninni lauk.   
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4. Niðurstöður 

Þátttakendur rannsóknarinnar Straumlínustjórnun í íslenskum fyrirtækjum, valkostur fyrir 

heilbrigðisþjónustu, hafa allir með einum eða öðrum hætti verið þátttakendur í innleiðingu á 

Straumlínustjórnun.  Hér verður fjallað um hvernig íslensk fyrirtæki og stjórnendur hafa nýtt 

sér hugmyndafræðina hér á landi. Farið er yfir kynni stjórnenda af Straumlínustjórnun, 

þátttöku þeirra í innleiðingunni og hvaða áhrif hún hefur haft fyrir heildarstarfsemi 

fyrirtækisins. 

 

4.1.   Góð kynni af Straumlínustjórnun 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru með ólíka háskólamenntun en hafa mikinn áhuga á 

umbótavinnu sem Lean er. Flestir hafa lesið sér mikið til um efnið, farið á fjölmörg námskeið 

og/eða skrifað mastersritgerðir tengdar efninu.  Þeir hafa einnig lært á því að vinna sem 

ráðgjafar og starfsmenn fyrirtækja sem innleitt hafa hugmyndafræðina eða hluta af henni.   

 

Ég var í mastersnámi og vildi skrifa praktísa ritgerð, helst case. Var 

að vinna hjá ráðgjafafyrirtæki og þeir voru að byrja innleiðingarferli. 

Hugmyndafræðin var ekki ný fyrir mér í byrjun því hún féll svo vel að 

þeim hugmyndum sem ég trúði að endurspegluðu góða stjórnunar-

hætti. Ég hef lesið mér mikið til og lært á leiðinni (Þórunn 

Óðinsdóttir,  4.júní 2010). 

 Það er sammerkt með viðmælendum að þeir hafi kynnst Straumlínustjórnun sem hluta 

af öðru námskeiði í framhaldsnámi. Í náminu hafi þeir skrifað ritgerð eða gert verkefni um 

hugmyndafræðina. Frekari menntun í fræðunum hefur verið í gegnum lestur á bókum eða 

heimsóknir í fyrirtæki erlendis. 

Ég er menntuð í viðskiptafræði og lögfræði er með master í 

verkefnastjórnun og kynntist Lean í mínu mastersnámi hjá HÍ. Lean 

var hluti af námi í einum kúrsi og ég skrifaði mastersritgerð mín um 

Lean versus vörustjórnun.[...]Megninu til er ég samt sjálfmenntuð í 

þessum fræðum, hef farið á fyrirlestra hérlendis og heimsótt fyrirtæki 

á Norðurlöndunum (Unnur Ágústsdóttir, 26. október(,) 2010). 
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4.2.  Innleiðing  

Viðmælendur rannsóknarinnar hafa allir tekið þátt í innleiðingu á Straumlínustjórnun. Þeir 

lýsa því sem langtímaverkefni og mikilli áskorun.  Viðmælendur segja að til þess að breyting 

sem þessi eigi sér stað, verði starfsmenn og stjórnendur að vinna vel saman.  Utanaðkomandi 

ráðgjafar koma gjarnan að á fyrstu stigum innleiðingarinnar, þá gjarnan á byrjunarstiginu, 

þegar verið er að vinna með stjórnendum fyrirtækisins við að greina þarfir og hjálpa til við 

markmiðssetninguna. Einnig aðstoðar ráðgjafinn við það hvaða leiðir á að fara við 

innleiðinguna því þær eru svo margar sem í boði eru. Ráðgjafinn er fyrst og fremst til halds og 

traust fyrir stjórnendur, til að koma þeim yfir fyrsta hjallann. Hins vegar er mikilvægt að 

stjórnendur og stafsmenn líti á þetta sem þeirra vinnu og verkefni, séu stoltir af því og  að þeir 

fái á tilfinninguna að þeir séu þátttakendur í umbótavinnunni. Innleiðingin er einungis þjálfun 

í því að greina ferla fyrirtækisins og í raun þarf ekkert annað en góðan starfsmann sem gerir 

sér grein fyrir vinnu sinni. Einar segir svo frá: 

 

Hafa verður í huga við innleiðingu að leiðirnar að markinu eru 

margar og ekki er auðvelt að velja á milli þeirra. Hins vegar eru það 

þarfir fyrirtækisins sem skipta höfðumáli þegar innleiðing á að 

hefjast. Það þarf að skoða og greina það sem er fyrirliggjandi í 

fyrirtækinu, menninguna og annað og leiðin er valin út frá því. Það er 

engin töfralausn það er að segja eitt gildir fyrir alla. Hraði 

innleiðingar er eitt, hvaða tæki og tól á að nota er annað, hvaða hóp 

er verið að vinna með og hvenær er hægt að sleppa hendinni (Einar 

Már Magnússon, 20.febrúar 2010). 

 

4.2.1. Ástæða innleiðingar 

Það var sammerkt með öllum viðmælendum rannsóknarinnar að ástæða innleiðingar er að 

fyrirtækið sé að leita að breytingum eða stendur á tímamótum í einhverjum skilningi. 

 

Það voru skipuritsbreytingar sem ollu breytingunum í fyrirtækinu. 

Farið var að vinna með skipuritið og ákveðnar breytingar gerðar á 

því raunar ákveðin uppstokkun, ábyrgð og vald var skilgreint upp á 

nýtt og farið var í stórt gæðaverkefni samhliða þessum 

skipuritsbreytingum. Við það var kominn grundvöllur fyrir 

umbótavinnu (Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 
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 Það sem stjórnendum er hinsvegar óljóst er hvaða leið eigi að fara til að mæta þeirri 

þörf sem verið er að kalla á innan fyrirtækisins. Enginn þeirra stjórnenda sem rætt var við 

vissi að Lean væri svarið við þeim breytingum sem verið var að sækjast eftir í byrjun. Unnur 

segir svo frá:  

 

Innleiðing Lean á sér forsögu, þetta var ekki eitthvað sem var óskað 

eftir, neikvætt viðhorf til starfseminnar og vinna til að sporna við því 

var byrjuð með ráðgjafafyrirtæki og ákveðið var að fara í 

verkferlavinnslu. Þá var farið út í að breyta stjórnskipulagi sviðsins 

og að það innleitti nýtt kerfi í ljós kom að Lean var leiðin til að ná 

árangri inná sviðinu en skuldbinding stjórnenda var ekki fyrir hendi í 

byrjun og það var alveg gríðarlega erfitt. Það er meðal annars 

ástæðan fyrir því að ekki sé komið lengra innleiðingarferlið en 

árangurinn er samt góður (Unnur Ágústsdóttir, 26.október 2010). 

 

 

4.2.2. Ferli innleiðingar 

Innleiðingarferlið tekur langan tíma og enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við hefur farið 

svo að segja alla leið.  Hins vegar hafa margir farið langa leið og eru nú komnir að þeim 

tímapunkti þar sem síga fer á seinni hlutann í innleiðingarferlinu. Hins vegar er það í sjálfu sér 

enginn „seinni hluti“, því vinnan er aldrei alveg búin og ber að hafa það í huga. Vinnan er í 

raun að byrja þegar innleiðingarferlinu er lokið.  

Í Arion banka var byrjað að innleiða á einni deild, viðskiptaumsjón, árið 2007.  

Ráðgjafar komu þá strax inn í fyrirtækið en fóru svo út úr því árið 2008. Hugmyndin er að 

innleiða hugmyndafræðina á öllum deildum og var innleiðing þegar hafin á tveimur öðrum 

vorið 2010. Á haustmisseri 2010 var  innleiðingarferlið farið af stað í þremur sviðum bankans. 

Það eru sex sérfræðingar innan bankans sem sérhæfa sig í Lean fræðunum og því er þekkingin 

orðin til innan fyrirtækisins. Eins og áður kom fram voru í raun ekki nein sérstök vandamál 

sem leiddu til þess innleiðingarferlið hófst. Í starfseminni var alltaf verið  að reyna að leysa 

sömu vandamálin aftur og aftur.  

 

Ferlarnir voru óskilvirkir og allir vissu að morgundagurinn yrði eins 

það að segja sömu vandamálin myndu dúkka upp aftur og aftur. Menn 

voru að kvarta yfir tölvukerfum, vandamál hingað og þangað, 

skipuritið var ekki nógu gott, ekki ein heild, starfsandi ekki nógu 



 

60 

góður. Búið var að gera ýmislegt til að bæta hann en ekkert gekk eftir 

(Einar Már Hjartarson, 20.febrúar 2010) 

 

 Aðkoma Reynis Kristjánsson að innleiðingarferli Straumlínustjórnunar er í raun 

tvenns konar.  Í annarri innleiðingunni var hann starfsmaður fyrirtækis og stjórnandi 

innleiðingar og sá um alla undirbúningsvinnu.  Í hinni innleiðingunni var hann utanaðkomandi 

ráðgjafi sem kom inn í fyrirtækið sem slíkur. Reynir lýsir upplifun sinni sem stjórnandi í 

innleiðingarferli Straumlínustjórnunar:  

  

Ég sótti fjöldann allan af námskeiðum erlendis, heimsótti fyrirtæki 

erlendis sem hafa innleit Lean, fékk að ferðast mikið og skoða 

fyrirtæki sem eru Lean fyrirtæki. Var yfir stjórnunarkerfum og yfir 

innleiðingu Lean í öllu fyrirtækinu. Eftir þessa reynslu fór ég að vinna 

sem ráðgjafi og kenna Lean á  háskólastigi (Reynir Kristjánsson,  

25.júní, 2010). 

 

Hér á eftir lýsir Reynir aðkomu sinni sem ráðgjafi í innleiðingarferli Straumlínustjórnunar:  

  

Ekki var óskað eftir Lean ráðgjafa heldur var verið að leita eftir 

hagræðingu innan fyrirtækisins. Ferli fyrirtækisins voru svo mörg að 

mönnum fannst ekki áreynanlegt að bæta þessu yfir á ráðgjafana þar 

sem ferlin voru svo mörg [...]. Ég kem að þessu máli og lagði til á 

þessu stigi hugmynd að innleiðingu Lean og kynnti fyrir yfirmanni 

deildarinnar hvað fæli í sér að ráðgjafinn væri að vinna við ekki pikka 

í eitt og eitt ferli. Frekar væri ráðgjafinn að þjálfa starfsmennina 

innan deildarinnar og þá væru komnir 100 starfsmenn sem væru að 

bæta og breyta ferlum og þessi hugmynd var samþykkt (Reynir 

Kristjánsson, 25.júní, 2010). 

 

 Aðkoma Halldórs Árnasonar að innleiðingunni er önnur en hjá hinum 

viðmælendunum, þar sem um var að ræða breytingu með frumkvæði hjá sjálfu ríkinu.  Verið 

var að skoða hlutverk þess og þátttöku í rekstri fyrirtækja í íslenskum sjávarútvegi. Þar voru 

gerðar miklar breytingar þar sem ríkið, sem eftirlitsaðili, var tekið út úr verkferlunum um 

gæðamat og komu þá upp vangaveltur um hvernig aðkoma ríkisins ætti að vera. Halldór lýsti 

þessum breytingum svo:  

 



 

61 

Það verður að standa að þessu að fyrirtækið sjálft tekur alla ábyrð á 

gæðum og koma verður því þannig fyrir að ríkið fylgist með þessu 

stjórnunarlega og ekki öðruvísi...[]..Þessi ferlahugsun var útfærð og 

verkferlar voru skilgreindir út frá þessari hugmyndafræði. Þrjú 

íslensk fyrirtæki voru valin til að taka þátt í þessu og að það hefði 

afleiðingar þannig að fleiri fyrirtæki myndu taka þetta upp. Þetta var 

hugsað sem sjálfstætt verkefni, væri verkefni fyrirtækjanna sjálfra. 

Það var einn úr hverju fyrirtæki einn var fenginn til að vera yfir 

verkefninu og ríkismatið hafði einn starfsmann (Halldór Árnason 

,25.maí 2010). 

 

 Í innleiðingunni er mikilvægt að átta sig á því hverju er verið að stjórna og hverju er 

verið að breyta. Hvert er markmið og stefna fyrirtækisins eða jafnvel stjórnandans ef hann er 

sá sem stjórnar innleiðingunni að fullu, með innleiðingu Lean. Gæðum þarf að vera stjórnað 

markvisst til að skara fram úr, svo viðskiptavinurinn leiti þjónustunnar eða vörunnar, sem 

hann sækist eftir, aftur og aftur.  

 

Hafa skal í huga að gæðum er stjórnað það er ekkert tilviljanakennt 

við það. Á tveimur árum var ekkert annað gert en að vinna í að 

samhæfa verkferla og eingöngu var unnið í þeim. Annað sem líka var 

gert var að kynna sér sambærilega starfsemi erlendis. Ef maður 

stjórnar stofnun er alltaf haldið svo að  maður hafi það eitt að 

markmiði að auka mannafla en það er ekki það sem maður á að hugsa 

um heldur  frekar markmiðið, hvert er markmiðið. Umbreytingin 

átti sér stað á löngum tíma en áhrifin voru gríðarleg. Starfsmenn 

fengu mikla þjálfun og forstjórar voru vel upplýstir um gang mála.  

Það sem skiptir máli er að varan sé vel metin og að merkið standi 

fyrir það sem verið er að bjóða upp á. Hægt sé að fá ákveðna vöru 

fyrir ákveðið verð og metið sé eftir gæðum og gæðin séu rétt metin. Ef 

þeir sem  keyptu vöruna fengu annað en það sem þeir töldu sig fá 

fyrir hana vilja þeir ekki kaupa hana aftur (Halldór Árnason, 25.maí 

2010).  

 

 Til að ná markmiðum þarf jafnvel að gera  breytingar á reglum ef þær endurspegla 

ekki markmið og stefnu fyrirtækisins. Þetta getur verið nauðsynleg leið til að hægt sé að 

framkvæma breytingu og fylgja stefnunni eftir alla leið. Þetta er þó ekki auðveld leið og 

stundum er erfitt að sjá hvað er orsök og hvað afleiðing af lélegum framgangi í umbótavinnu. 

Halldór Árnason vann í ráðuneytinu sjálfu og var verkefnastjóri umbóta þess. Hann fór yfir 
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allt regluverkið sem sjávarútvegurinn starfaði eftir og sá að mörgu þyrfti að breyta til að 

umbæturnar myndu ná að ganga alla leið.  

 

Síðan er þetta með reglur og hvernig þær enduspegla það sem verið 

er að framleiða. Þegar maður  vinnur undir ákveðnum reglugerðum 

þurfa þær að endurspegla hvernig best er að verka fiskinn ekkert 

annað. Á þessum tíma var það þannig að reglugerðirnar 

endurspegluðu það ekki. Því þurfa lög og reglugerðir að endurspegla 

það sem þær eiga að styðja við. Þegar reglunum var svo breytt og 

unnið var í samvinnu við forstjóra og verkefnastjóra hópsins kom í 

ljós að fiskurinn endurspeglaði verðmat  og fiskurinn var keyptur á 

hærra verði en áður (Halldór Árnason, 25.maí 2010).  

  

Þórunn Óðinsdóttir og Reynir Kristjánsson voru þeir viðmælendur sem höfðu reynslu 

af innleiðingu Lean bæði hjá framleiðslufyrirtæki og þjónustufyrirtæki.  Þau telja erfiðara að 

innleiða í þjónustufyrirtæki þar sem verkferlarnir eru ekki eins sýnilegir og í 

framleiðslufyrirtæki. Innleiðingin tekur lengri tíma og krefst meiri vinnu, þar sem starfsfólkið 

á erfitt með að sjá „sitt“ ferli þar sem það er kannski falið í tölvu.  

Samkvæmt viðmælendum er mikilvægt í innleiðingarferlinu að skrá niður allt sem gert 

er og gera mælanleg markmið, annars er erfitt að sjá árangurinn. Hugmyndafræðin gengur út á 

það að koma í veg fyrir frekari skaða ef vandmál kemur upp. Þá er mikilvægt að meta 

vandamálið og koma með hentugar lausnir svo ferlið endurtaki sig ekki. Einar segir svo frá:  

  

Við gerðum ákveðin mistök í byrjun, við vorum ekki að skrá niður alla 

litlu sigrana sem við náðum, gleymdum að tímamæla og svo 

framvegis. Núna eru við að mæla árangur mun stífar en áður svo við 

getum betur haft samanburð. Mikilvægt er að læra af mistökunum og 

bæta úr því þegar haldið er áfram inn í innleiðingarferlið (Einar Már 

Hjartarson, 20. febrúar 2010). 

 

 Viðmælendur segja að það séu nokkur mikilvæg atriði sem hafa þarf í huga við 

innleiðingu. Stjórnendur verða að vera tilbúnir að skuldbinda sig, innleiða alla 

hugmyndafræðina og hafa í huga að innleiðingin er þeirra þrátt fyrir utanaðkomandi aðstoð, 

en mikilvægt sé þó að fá utanaðkomandi aðstoð í byrjun. Einnig þurfa stjórnendur að vera 

tilbúnir (t)að leyfa starfsmönnum að framfylgja breytingum og styðja við þá.  
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 Innleiðingin hefur ekki truflandi áhrif á starfsemina samkvæmt viðmælendum, í þeim 

skilningi að starfsfólk sé ekki að vinna vinnuna sína, heldur er innleiðingin starfsemin sjálf, 

því allir hlutar fyrirtækisins eru tengdir órjúfanlegum böndum. Samkvæmt viðmælendum er 

hætta á að detta í smáatriðin og gera hlutina of ítarlega og gleyma sér í mælingum og 

smáþáttum sem ekki skila því sem sóst er eftir með innleiðingunni. 

Hvað varðar greiningu á hindrunum og ógnunum, sem hafa áhrif á innleiðingarferlið, 

þá eru þær mjög ólíkar í fyrirtækjum. Þótt fyrirtæki séu í samskonar starfsemi er ekki þar með 

sagt að þau séu að glíma við sömu vandamálin. Þetta er kerfisbundin leit að sóun í 

framleiðslukeðjunni og leið til að leyfa virði að flæða án takmarkana eða hindrana. Til að 

framfylgja stöðugum umbótum er mikilvægt að stjórnunin snúist ekki um yfirráð, að sögn 

viðmælenda.  Frekar á að gefa framlínustarfsfólki svigrúm til að ná þessum markmiðunum og 

útrýma þannig sóun. Þórunn greinir svo frá þessari vinnu: 

 

Í undirbúningsferlinu þegar búið er að taka ákvörðun um innleiðingu 

er mikilvægt að greina ógnanir og hindranir hvernig á að bregðast 

við þeim því það eru alltaf hindranir í öllum breytingum. Því er 

mikilvægt að átta sig á því hvernig á að bregðast við þeim og vita 

hverjar þær eru. Greindum hindranir í byrjun og færðum valdið neðar 

þannig áttuðum við okkur vel á þeim. Greindum ógnanir í 

undirbúningstímabilinu með stjórnendum (Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 

2010).  

 

4.3.  Hlutverk stjórnenda 

Hlutverk stjórnenda er mikilvægt í innleiðingarferlinu og segja má að þeir séu 

aðaláhrifavaldar á hvernig innleiðingunni reiðir af. Markmiðssetning og sú vinna sem leiðir til 

þess að markmið séu sett er gríðarlega mikilvæg og skiptir miklu máli að vita hvert sé verið 

að stefna. Það er hlutverk stjórnenda að finna út og kynna fyrir starfsfólki leiðir að þessu 

markmiði. Stjórnendur virðast allir vera á einu máli um að til að ná markmiðum sem verið er 

að setja, sé Straumlínustjórnun ákjósanlegasta nálgunin. Þetta á bæði við langtímamarkmið 

fyrirtækis sem og skammtíma. Einar lýsir þessu svona: 

 

Hugmyndin um að standast þau markmið sem væri verið að setja fram 

og hugmyndin um framtíðarsýn kom Lean sterklega inn í umræðun 

sem gott tæki til að ná þessum markmiðum. Það var því ákveðið að slá 

til og byrja í einni deild (Einar Már Hjartarson, 20. febrúar 2010). 
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 Að byggja upp gæði er gert með því að hvetja starfsmenn til að vinna við að leiðrétta 

mistök í starfi sínu, þ.e. Jidoka. Starfsmaðurinn er í raun ekki að hugsa um gæði og kostnað í 

þessu samhengi.  Frekar er hann að vinna eftir ákveðnum leiðum sem settar eru fram af 

stjórnendum. Þórunn greinir frá þessu: 

 

Í byrjun voru ákveðin markmið og þau voru mjög skýr og sett fyrir allt 

fyrirtækið. Stjórnendur settu markmiðin og þetta voru í fyrsta skipti 

sem markmið voru sett í fyrirtækinu. Markmiðin voru verkefnabundin 

allt frá hálfu ári til eins árs í senn. Leiðir að þessum markmiðum voru 

skýrar og starfsmenn vissu hvernig þeir áttu að nálgast þessi markmið 

(Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

 Notkun hjálpartækja, sem eru sýnileg og aðgengileg starfsfólki, hjálpa til við að flokka 

og greina og auðvelda samskipti milli stjórnenda og starfsfólks. Með þessu er verið að gera 

vinnuna áþreifanlegri og auka skilning starfsfólks á vinnu sinni. 

 

Það er fundað á töflum og það eru fundir alls staðar sem þeir eiga að 

vera, framleiðslustjóri, framkvæmdastjóri og verkstjórar funda allir á 

töflu og töflurnar eru hluti af starfseminni.  Allir sjá töflurnar geta 

gengið að þeim hvenær sem er. Þetta auðveldar og gerir starfsemina 

mun sýnilegri en áður (Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010).  

 

 Til að tryggja skilning á ferlum Toyota er mikilvægt að einstaklingar hafi almennan 

skilning á ferlinu og út á hvað það gengur. Markmiðið og grunnur að velgengni fyrirtækisins 

er að aðstæður fyrir samskipti séu til staðar. Gott er að þjálfa ákveðna einstaklinga og lið 

innan fyrirtækisins, sem skapa menningu fyrirtækisins því án starfsfólksins væri þessi vinna 

ekki möguleg.  Stöðugar breytingar (kaizen) og að hvetja til þeirra, eykur möguleika 

starfsfólks á að hafa áhrif á vinnu sína. Unnur greinir svo frá:  

 

Ég er bara rétt að byrja sem stjórnandi í Lean fræðunum þrátt fyrir að 

vera búin að vinna í þessu í 3 ár. Ekkert af þeirri vinnu sem við erum 

að vinna með er ákveðið fyrir fram, þetta eitthvað sem verður til 

þegar Lean vinnan fer á fullt. Mikilvægt er að demba ekki öllu á fólk í 

einu. Við setjum ábyrgðina í því að mennta sig meira um Lean fræðin 

yfir á starfsfólkið og yfirmenn deilda, erum ekki beint með sérstaka 

fræðsu í þessum efnum fyrir fólk þó við séum alltaf að kenna fólki að 

nýta sér tækin og tólin og hugmyndafræðina (Unnur Ágústsdóttir, 26. 

október 2010). 
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Hvað stjórnendur varðar skiptir miklu máli að þeir séu tilbúnir í þessar breytingar og 

kalli eftir þeim sjálfir að einhverju leiti.  Sýnileiki er mikilvægur í þessum efnum eins og fram 

hefur komið hér áður. Þórunn greinir frá þessu:  

 

Það er auðvitað stjórnenda að stýra breytingunni, skiptir máli hvað 

stjórnandi gerir og hvað hann segir því annars er hann ekki að vinna 

heilshugar að því markmiði sem stefnt er að. Starfsmenn fylgja sem 

þeir sjá, ekki því sem þeir heyra. Ef ónæg skuldbinding stjórnanda er 

til staðar er innleiðingin dæmd til að mistakast (Þórunn Óðinsdóttir, 

4.júní 2010).  

 

Til að halda stafsmönnum við efnið er mikilvægt að stjórnendur séu alltaf með púlsinn 

á því sem verið er að gera. Töflufundir eru mjög mikilvægir í þessum efnum því á þeim sjást 

svo vel þær hugleiðingar sem verið er að vinna með. Auðvelt er að grípa inní án þess að vera 

að stjórna, í eiginlegri merkingu, fremur að hafa áhrif og benda á hvað betur mætti fara. 

Stjórnendur þurfa að vera duglegir að finna úrlausnir mála ef starfsmenn koma í öngstræti.  

 

Nú eru það yfirmennirnir sem þurfa að draga kúfinn. Finna nýjar 

leiðir og ýta að mönnum verkefnum og efla þá í hugsun það verður að 

vera svoleiðis til að menn haldi sér við efnið (Einar Már Hjartarson, 

20. febrúar 2010). 

 

4.4.  Áhrif á starfsfólk 

Innleiðingin hefur mikil áhrif á starfsfólk. Upplifun starfsmanna á vinnu sinni er allt önnur og 

starfsfólk hefur meiri skilning á hlutverki sínu og ábyrgð í vinnu. Starfsfólk segir frá því að 

það myndi ekki vilja fara til baka í umhverfið, sem var áður en innleiðingin hófst.  Þetta er 

góð mælieining á að ferlið sé að skila árangri og starfsmaðurinn sé þátttakandi í því. Unnur 

segir svo frá: 

 

Fólk er farið að upplifa betur hvað er til ætlast af því í vinnunni og 

það tekur meira þátt í vinnunni.  Mikilvægasta í þessu er að fólk veit 

markmið með sinni vinnu og þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. 

Hvað er eitt gott dagsverk hvernig veit ég að ég er búin að gera skyldu 

mína þegar ég kem heim úr vinnunni (Unnur Ágústsdóttir, 26.október 

2010). 
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Allir viðmælendur eru sammála um að almenn ánægja starfsmanna sé mun meiri eftir 

innleiðinguna.  Gerðar eru formlegar mælingar með starfsánægjukönnunum, en síðan upplifir 

stjórnandinn það hvernig starfsmaður lýsir breytingunum með hrifningu á þeim breytingum 

sem orðnar eru. Þórunn greinir svo frá því hvernig hennar upplifun, sem stjórnanda, sé á 

ánægju starfsmanna:  

 

Léttir vinnu starfsmanna, ánægðari starfsmenn því þeir fá svo mikið 

til baka. Starfsmenn eru himinlifandi fyrir þeim þó litlu breytingum 

sem þessi umbótavinna hefur skilað, þrátt fyrir að vera ekki í raun að 

innleiða Straumlínustjórnun í sjálfum sér heldur er verið að nota tólin 

og tækin í hugmyndafræðinni til að koma umbótavinnu á (Þórunn 

Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

 Viðmælendur rannsóknarinnar telja mikilvægt að fræðsla til starfsmanna sé góð og að 

starfsmenn taki þátt í fræðslu um fyrirliggjandi verkefni; hvað hugmyndafræðin gengur út á 

og fá fræðslu um þau tól og tæki sem ætlunin er að vinna með. Starfsmenn verða að fá það á 

tilfinninguna að verið sé með verkfæri í höndunum sem leysir vandmál vinnu þeirra og 

verkefnum.  Þórunn lýsir því svo: 

 

Það hefur verið vandamál með afhendingu fullbúinnar vöru það er að 

segja framleiðslan hefur ekki verið tilbúin með það magn sem 

sölumennirnir þurfa. Því hafa skapast óánægja þar á milli. Eftir þær 

breytingar sem gerðar voru á framleiðslulínunni með tólum og tækjum 

frá Straumlínustjórnun, heyrir þetta sögunni til. Starfsmennirnir sjá 

að þetta virkar. Einnig hefur afhendinarhlutfallið aukist frá því að 

vera 75% í að vera 95 % sem var okkar markmið á einu ár (Þórunn 

Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

 Viðmælendur tala mikið um bættan starfsanda. Allir viðmælendur greina frá því að 

starfánægjukönnun var gerð í byrjun og svo aftur eftir eitt ár. Starfsandinn sé mikið betri og 

stafsánægjukannanirnar sýni það. Starfsfólkið var alltaf að horfa á verkefnin sem vandamál. 

Það er vert að greina frá því að í Arion banka jókst starfsánægja meðal starfsfólks á 

viðskiptaumsjón á meðan hún minnkaði á öðrum deildum árið eftir efnahagshrunið. Þetta 

verður að teljast góð niðurstaða miðað við það erfiða umhverfi sem starfsfólkið upplifði á 

þessum tímum.  
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Gerðar voru mælingar áður á ánægju starfsmanna fyrir innleiðingu 

svo ári eftir innleiðingu. Innan annarra deilda voru menn að lækka í 

starfsánægju á tímabilinu en vorum við að hækka (Einar Már 

Hjartarson, munnleg heimild, 20. febrúar 2010).  

 

 Fleiri kannanir hafa verið gerðar, eins og t.d. þjónustukannanir á því hvernig  

viðskiptavinirnir annara deilda upplifi þjónustuna milli deilda og telja þeir hana betri.  

 

Kannanir voru gerðar á upplifnun viðskiptavina á þjónustunni og þær 

kannanir voru að koma betur út en áður (Einar Már Hjartarson, 20. 

febrúar 2010). 

 

 Deildin viðskiptaumsjón innan Arion banka afkastar mikið fleiri verkefnum en áður, 

þrátt fyrir erfiðleika í fjármálaumhverfinu síðustu tvö árin.  Mælingar sem gerðar hafa verið á 

kostnaði við deildina,  sýna að verðskráin er að lækka per einingu, sem þýðir að meira magn 

er að fara í gegn með minni tilkostnaði. Þrátt fyrir að starfsfólki hafi verið fækkað vegna 

efnahagshrunsins 2008 breytti það ekki sköpum fyrir álag á það starfsfólkið sem eftir varð. 

Álagið varð meira, verkefnin breyttust en þeim fækkaði ekki.  Deildin réð vel við þetta auka  

álag og ekki þurfti að gera neinar tilfæringar vegna þess. Eins var tölvukerfinu lokað um tíma, 

sem hafði mikil áhrif á starfsemina þar sem margir verkferlar fara í gegnum tölvukerfin, en 

deildin réð við það álag. Einar segir svona frá:  

 

Það var mjög ánægjulegt að sjá hvernig þetta gekk þrátt fyrir alla 

þessa erfiðleika. Ef  við hefðum ekki verið búin að innleiða hluta af 

Lean og kynnast hugmyndafræðinni hefðum við ekki komist svona vel 

út úr þessum erfiðleikum.  Á þessu tímabili þar sem umhverfið var 

dínamískt var um 30 % kostnaðarlækkun alveg ótrúlegt en eingöngu 

því við vorum með Lean (Einar Már Hjartarson, 20. febrúar 2010). 

 

4.5.  Markviss vinna og stefna í umbótum 

Markviss vinna sem og umbætur hafa mikil áhrif á hvernig fyrirtækið er að starfa og hvað það 

er sem drífur það áfram. Lög og reglugerðir eru oft ákveðin höft á fyrirtækin en um leið beina 

þau þeim í ákveðinn farveg; geta þá verið leið til að auðvelda fyrirtækjum starfsemi sína.  Það 

sem skiptir miklu máli er að taka tillit til þeirra hafta eða hamlandi áhrifa sem stjórnandi 

upplifir kannski í vinnu sinni í stað þess að vera að streða á móti þeim. Það gerir vinnuna mun 

auðveldari og skilvirkari en ella. Unnur segir svo frá:  
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Maður nær ekki kostnaðarlækkun og kostnaðarhlutifalli niður eitt sér 

með því að innleiða Lean því það að meta áhrif umbótarstefnu það eitt 

og sér erfitt því aðrir þættir eins og ytri aðstæður. Það sem við höfum 

séð hér og hefur haft mikil áhrifa á starfsemina er ánægja 

viðskiptavina er aukin sem og starfsmanna. Upplifun starfsmanna er 

aukin skilvirkni og bætt upplýsingagjöf. Þetta verkefni sem er búið að 

taka þrjú ár er í raun bara sýnilegri stjórnun (Unnur Ágústsdóttir, 

26.október 2010) 

 

 Hluti af markvissri stefnu fyrirtækis er að taka þá þætti með, sem eru hluti af umhverfi 

þess og samfélagi, þegar verið er að móta stefnu eða þróa. Mikilvægt er að reyna ekki að 

vinna á móti þeim öflum sem eru í samfélaginu, fremur að taka tillit til þeirra. Ekki er 

nauðsynlegt að líta á alla þætti, sem takmarka starfsemi, á neikvæðan hátt.  Frekar á að líta á 

umhverfið sem hluta af starfsemi fyrirtækisins. Þannig er mögulegt að gera ráðstafanir og 

draga úr hættunni á því að vandamál skapist. 

 

Þegar um er að ræða reglur er það sem festir alla þætti í starfseminni 

á ákveðinn hátt. Í raun og veru þarf það ekki endilega að vera neitt 

neikvætt heldur er hægt að líta á lög og reglugerðir til hagsbóta, þar 

kemur ríkið fram sem eigandi auðlindarinnar. Þú hefur þennan rétt til 

að nýta þér hana og engan annan. Hvernig þú stjórnar og tekur tillit 

til þessara þátta er ákveðinn áhrifavaldur í þessu að hlutirnir gangi 

ekki sem skildi. Ef tekið er tillit til þessara þátta þá farnast manni 

betur í stjórnun fremur en að reyna að vinna á móti þessum 

áhrifavöldum (Halldór Árnason, 25.maí 2010). 

 

Með innleiðingu og notkun á Lean hugmyndafræðinni hafa samskipti milli 

starfsmanna og stjórnenda breyst þó nokkuð. Upplýsingaflæðið milli deilda og milli 

stjórnenda er allt annað og auðveldar því til muna samskipti sem eiga sér stað í fyrirtækinu. 

Notkun hjálpartækja hefur mikil áhrif á samskiptin og eins greining vinnuferla, sem virðist 

gera vinnu starfsmanna mun auðveldari. Starfsfólk virðist skilja betur vinnu sína og 

samstarfsfélaga sinna og eykur það skilning og auðveldar öll samskipti.  Þórunn greinir frá 

þessu: 

 

Samskipti stjórnenda hafa ekki breyst nógu mikið en allt er á réttri 

braut. Upplýsingarnar eru réttari og auðveldara er að nálgast þær. 
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Starfsmenn eru komnir með hugmyndarétt í flestum tilfellum og verið 

er að búa til farveg. Að þessu leiti hafa samskiptin batnað. Erum með 

leiðtogaþjálfun hjá stjórnendum til aað efla þá í leiðtogahlutverkinu. 

Skilningur milli deilda er mikið betri því verkferlarnir eru sýnilegir 

(Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

 Það er nægir ekki að stefnan sé vel unnin heldur þurfa verkferlar að vera vel 

skilgreindir og aðstoða verður starfsfólk við þá vinnu.  Oft sér fólk ekki heildarmyndina í 

starfsemi fyrirtækisins og festist of mikið í smáatriðum.  

 

Hann var svo vel unnin að hlutirnir endurspegluðu þá vinnu sem til 

var ætlast. Lagt var áherslu á ferlið og að koma því til þeirra sem 

vinna með ferli og fá þá til að gera ferlið sjálfa.  Þannig er hægt að 

hafa mikla verðmætaukningu, svarið við hinum miklu umbótum sem 

áttu sér stað í fiskiðnaði á Íslandi. Það að Japanir komu ekki hingað 

til lands til að taka út fiskinn vegna þess að þeir treystu seljandanum, 

þar skapaðist ákveðið traust (Halldór Árnason, 25.maí 2010). 

 

4.6.  Áhrif menningar 

Hversu rótgróið fyrirtækið er og hvaða hefðir það hefur tileinkað sér í gegnum árin, skiptir 

miklu máli í innleiðingunni. Það að verið sé að kalla eftir breytingum frá fyrirtækinu sjálfu, 

stjórnendum þess og starfsfólki hefur mikið að segja um/fyrir móttæki innleiðingarinnar. Ef 

ekki er verið að kalla eftir þess konar breytingum, eru dauf eyru innan fyrirtækisins og ekki 

tímabært að fara í breytingar. Hins vegar þegar los er komið á fyrra skipulag og verið er að 

leita eftir einhvers konar uppstokkun á því sem áður hefur verið, er búið að opna fyrir 

ákveðinn grundvöll fyrir breytingunni í menningunni og brjóta hana upp. Skipuritsbreytingar 

virðast koma þar sterklega inn og hafa mikil áhrif á menningarlega þætti starfseminnar; það er 

verið að breyta einhverju sem hefur verið áður og það er gert mjög táknrænt. Á þessum 

tímamótum er grundvöllur fyrir áframhaldandi umbótavinnu því stjórnendur átta sig ekki á 

því hvernig þeir eigi að vinna framhaldið, því ekki er hægt að gera það eins og áður, þar sem  

nýjir tímar eru framundan. Með þessu móti er búið að gjöropna fyrir breytingunum og 

stjórnendur eru sérlega móttækilegir á þessum tímapunkti, sem og starfsfólk. Þórunn lýsir 

þessu svona:  

 

Hefðir og siðir í rótgrónum gömlum fyrirtækjum er erfitt að breyta. 

Meira hefur verið um það að leysa vandamál og í raun er ekki byrjað 
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að gera gott betra þrátt fyrir tveggja ára vinnu.Menning hefur mikið 

um þetta að segja, það þarf að brjóta hana upp með einhverju móti. Ef 

ekki hefði verið farið í þessar skipuritsbreytingar þá væri 

grundvöllurinn ekki fyrir hendi (Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

4.7.  Notkun verkfæra 

Það krefst þjálfunar að nýta sér hjálpartæki Lean og tekur tíma að tileinka sér góða tækni. 

Hins vegar þegar búið er að þjálfa starfsfólkið í notkun á þessum tækjum, hefur skapast 

gríðarleg þekking innan fyrirtækisins, bæði á starfsemi fyrirtækisins sem slíks og einnig á 

sjálfri innleiðingunni. Starfsfólk verður mjög fært í að gera áætlunarferli, útflutningsferli og 

greina verkferla sína sem og annarra. Það sér vinnuna í öðru og betra ljósi. Unnur segir svo 

frá:  

 

Mikilvægt er að mæla fyrir og eftir þegar verið er að kortleggja 

virðisstraumana, þá er svo auðvelt að sjá hversu mikið umbótavinnan 

hefur skilað eða hvort hún skili engu. Það verður að prófa þetta fram 

og til baka. En fólk er ekki ástæðan fyrir því að ferlarnir virki ekki 

sem skildi.  Starfsmaðurinn er alltaf að leitast eftir að gera hið besta, 

gallar í ferlinu eða flöskuhálsar stafa ekki af fólki. Ef það er ekkert að 

í ferlinu eða eitthvað að í kennslu starfsmanna eða þá er eitthvað að í 

ráðningarferlinu (Unnur Ágústsdóttir, 26. október 2010). 

 

 Það er mjög misjafnt hvaða hjálpartæki stjórnendur nýta sér úr Lean fræðunum.  Ekki 

er ákveðið fyrirfram hvaða hjálpartæki henti hverri og einni deild eða starfsemi. Þegar 

starfsmenn og stjórnendur fara að kynna sér fræðin, komast þeir að niðurstöðu um hvaða tól 

og tæki henti í fyrirliggjandi verkefni.  Hins vegar má segja að notkun Lean 

hugmyndafræðinnar sé komin frekar stutt á veg hér á landi. Það fyrirtæki sem hefur verið með 

Lean hvað lengst hefur notað hana í um þrjú ár. Einar segir frá: 

 

Það er verið að þróa það mikilvægasta, að koma hugsunarhættinum á 

framfæri og menn átti sig á því hvað er að gerast. Töflurnar eru mikið 

notaðar, kaizen, 5S, sjö tegundir sóunar, ferliritun, 5x afhverju. Síðan 

er verið að skoða með 4A hvort hægt sé að nota það og einhverjir 

nota gamban. Þetta hefur allt verið að þróast á síðustu þremur árum 

(Einar Már Hjartarson, 20. febrúar 2010.) 
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Aðferðirnar við notkun á t.d. greiningu á virðisstraum er ekki flókið ferli sem þarfnast 

mikillar útskýringar. Hún er í raun aðgengileg hverjum starfsmanni.  Hins vegar þarf 

hugsunarháttur að breytast hjá starfsmanninum, en það er nú hluti af innleiðingarferlinu.  

 

Ekkert af þessu er fyrirfram ákveðið svo við sjáum bara hvaða tól og 

tæki henta þegar vinnan er farin af stað. Það eru þó alltaf ákveðnir 

þættir sem alls staðar eru nýttir, eins og 5 sinnum afhverju, 7 tegundir 

sóunar, töflurnar og viðisstraumsteikningarnar.Við teiknum upp 

virðisstrauma og það er gert með blaði, blýanti og strokleðri. Síðan er 

farið í greiningarvinnu og teiknað upp á nýtt (Unnur Ágústsdóttir, 20. 

október 2010). 

 

4.8.  Staumlínustjórnun í augum stjórnenda 

Viðmælendur voru beðnir að útskýra í fáeinum orðum hvað hugmyndafræðin táknaði fyrir þá. 

Hugsunarhátturinn er stór hluti af skilningi þeirra á hugmyndafræðinni og athyglisvert var að 

heyra útskýringu Einars Más á því. 

 

Ef ég á að lýsa Lean segi ég alltaf: „Þetta er hugsunarháttur sem er 

settur skipulega fram þar sem starfsfólkið, sem er að vinna vinnuna 

með tækjum og tólum, fær hvatningu og tækifæri til að velta fyrir sér 

framtíðarferlinu, hvað get ég gert í dag til að breyta vinnunni og gera 

hana betri á morgun, vinna vinnuna á hagkvæmari hátt, gert á 

skipulegan hátt, sett í formfasta einingu“ (Einar Már Hjartarson, 20. 

febrúar 2010). 

 

 Afleiðingar innleiðingar Straumlínustjórnunar eru margar. Ekki er eingöngu jákvæð 

upplifun þátttakenda á vinnunni og ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti þessarar stjórnunar á 

umbótum. Reynir talar um að ekki séu nein neikvæð áhrif afleiðingar, nema fyrir það 

starfsfólk sem á erfitt með að vinna eftir því sem verið er að gera og þarf jafnvel að hætta í 

vinnunni.  

 Þórunn talar um að 60% starfsfólks sé fylgjandi breytingunum, 20% á móti og 20% 

hlutlaust; þetta sé svona algeng þumalputtaregla um hvernig fólk bregðist við þessum 

breytingum í fyrirtækinu.  Það er verið að ýta fólki út úr þægindahringnum. Þórunn lýsir 

þessu svona: 

 

Starfsaldur skiptir máli, fólk er búið að vinna í sinni vinnu í fjölda ára 

svo á að breyta því, auðvitað hefur það neikvæð áhrif á viðkomandi. 
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Fyrst um sinn er reynt að vinna með fólk ef það getur ekki breytt sér 

verður því miður að segja því upp. Það er erfitt að horfa á 

samstarfsfélaga sinn hverfa eftir margra ára samvinnu.  Þó eftir að 

viðkomandi er farinn áttar fólk sig á því að þessi einstaklingur var 

alltaf hamlandi umbótum í fyrirtækinu áður. Þetta er langtímaverkefni 

og ná þau ekki að festast í sessi því breytingarnar taka svo langan 

tíma. Þetta krefst mikils úthalds stjórnanda og ákveðinna 

mannaforráða sem vinna að þessu máli einu annars er þetta dæmt til 

að mistakast. Þetta er kostnaðarsamt í byrjun en ef fyrirtæki hugsar 

sér að lifa næstu 20 árin þá á það ekki að hugsa sig um (Þórunn 

Óðinsdóttir, 4. júní 2010).. 

 

 

4.9.  Straumlínustjórnun og heilbrigðisþjónusta 

Viðmælendur voru spurðir hvað þeir vissu um Straumlínustjórnun í heilbrigðisþjónustu og 

hvort þeir teldu að hún myndi gagnast þar.  Allir voru sammála um að hún myndi koma á 

gríðarlegum umbótum í heilbrigðisþjónustu. Enginn viðmælandi hafði reynslu af stjórnun eða 

öðru starfi í heilbrigðisþjónustu, en allir höfðu þeir þurft að nota hana á einn eða annan hátt.  

 

Ég veit það – gengur út á að fylgja ferlum rýna ferlina og vinna að 

umbótum að því. Erfiðara að innleiða hugmyndafræðina sem þessa 

inn í heilbrigðis- og þjónustugeirann vegna þess að starfsmenn eru 

ekki að hugsa um vinnu sína sem hluta af ferli. Hugsunin er komin 

skammt á veg. En ekki næg ástæða til að hætta við það er fremur 

áskorun en hitt (Þórunn Óðinsdóttir, 4.júní 2010). 

 

 Það var athyglisvert hvað Halldór sagði um nýtingu verkferla í heilbrigðisþjónustu. 

Hann greindi frá því að verkferlar innan heilbrigðisþjónustunnar eru klárlega ekki skilgreindir 

og það sæist vel á því hvar og hvenær þjónustan er notuð. Mikill munur er á gæðum 

þjónustunnar eftir því hver er að veita hana og oftar en ekki stendur starfsfólk á gati þegar 

hringt er eða beðið er um ákveðna þjónustu.  Það er heldur ekki á hreinu hver er að stýra og 

stjórna í heilbrigðisþjónustunni. Fagmenning er of ríkjandi og einstaka faghópar halda 

þjónustunni í gíslingu, hvað það varðar, vegna máttarins í formi þekkingar. 

Markmiðssetningar og ferlaskráningar eru ekki samræmdar og jafnvel ekki til.  Það var 

athyglisvert að heyra lýsingu Halldórs á þessu:  
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Verkferlar innan heilbrigðisþjónustu eru ekki til staðar í þeirri 

merkingu sem fræðin skilja þau. Tilkynna til að mynda frávik með 

atvikaskráningu, frávik frá því sem á að vera. Ábyrgur fyrir 

skurðaðgerð og veit að mér verður refsað fyrir ef ég tilkynni frávikið, 

það gæti kostað vesen. Verklagsreglur eru skilgreindar, er ekki nóg 

það verður að nýta þær, þá má segja að þetta er ekki gæðastjórnun. 

Menn munu alltaf gera mistök það á ekki að refsa mönnum fyrir að 

gera mistök. Ef mistökum er ekki stjórnað er ekki verið að stjórna 

gæðum. Skilgreining á ferlum er ekki nægjanleg ein og sér til þess að 

ná árangri heldur þarf að finna það sem fer útskeiðis með einum eða 

öðrum hætti til að hægt sé að gera umbætur og auka gæði. Þegar 

verið er að skilgreina verklagsreglur annars staðar en hjá þeim sem 

vinna á gólfinu eru þær ekki vænlegar til árangurs. Þá eru 

verklagsreglurnar ekki í takt við fólkið sjálft (Halldór Árnason, 25. 

maí 2010).  

 

 Stjórnunin er erfið þar sem ekkert samræmi er milli heilbrigiskerfisins, yfirvaldsins og 

þeirrar þjónustu sem á að veita. Niðurskurðarhnífurinn er hátt á lofti og alltaf á að skera niður 

í stað þess að hagræða og setja markmið um umbætur. Sóun er gríðarleg og sér það hver sá 

sem vill, að mati viðmælenda.  

 

Niðurskurðarhugsunin er alröng, fremur að hugsa hlutina rétt, þetta 

er langtímahugsun og pressan er að gera þetta strax vegna þess að 

stjórnmálamaðurinn vill sjá árangur á sínu kjörtímabili og ekki seinna 

til að geta státað sig af gjörðum sínum...[].. Umbætur er fremur að 

hugsa hvernig getum við náð þessu markmiði (Halldór Árnason,  

25 .maí 2010). 

 

 

4.10. Samantekt 

Rætt var við fimm stjórnendur í fyrirtækjum á Íslandi sem unnið hafa með Straumlínustjórnun 

í starfi sínu. Í því sambandi var rætt um reynslu þeirra af Straumlínustjórnun og hvernig áhrif  

hún hefur haft á heildarstarfsemi fyrirtækisins. Í niðurstöðum kom fram að 

Straumlínustjórnun er komin skammt á veg hér á landi, en þrátt fyrir það er mjög góður 

árangur af notkun hennar. Þeir stjórnendur sem höfðu hvað mesta reynslu af 

Straumlínustjórnun lýsa góðum áhrifum hennar á starfsemi, eins og bættri starfsánægju, 

ánægðari viðskiptavinum og betra samstarfi innan fyrirtækisins. Betri nýting fjármuna er 
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einnig ávinningur innleiðingar Straumlínustjórnunar og álag á starfsfólk er jafnara eftir 

innleiðinguna. Viðmælendur töldu Straumlínustjórnun vænlegan kost fyrir íslenska 

heilbrigðisþjónustu.  
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5. Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknin gefur góða mynd 

af hugmyndafræði Straumlínustjórnunar og hvernig íslensk fyrirtæki og stjórnendur eru að 

nýta sér þekkingu hennar. Reynt verður að sýna fram á hvernig áhrif, reynsla og þekking sem 

skapast hefur á hugmyndafræði Straumlínustjórnunar í fyrirtækjum hérlendis, geti haft áhrif á 

starfsemi heilbrigðiþjónustunnar. Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

hvernig þær svara rannsóknarspurningum hennar. 

  

5.1.   Ástæða innleiðingar 

Er hægt að álykta að Straumlínustjórnun sé eitthvað tískufyrirbæri sem á sér stað um allan 

heim í hvaða fyrirtæki sem er? Er þetta bóla sem líður hjá og skilur eftir sviðna jörð? Hvað 

sem því líður er innleiðing hugmyndafræðinnar staðreynd og virðist halda áfram þrátt fyrir að 

ferlið taki langan tíma (Piercy og Rich, 2008). Þeir viðmælendur sem teknir voru tali í  

rannsókn þessari, greindu allir frá því að ástæða innleiðingarinnar var í raun kall eftir 

breytingum og Straumlínustjórnun var það sem tók á öllum þeim þáttum sem breytingarnar 

áttu við. 

 Fyrirtæki virðast gera sér grein fyrir vandmálum sem þau standa frammi fyrir og 

Straumlínustjórnun virðist henta þeim vel. Hvað sem því líður er ástæðan fyrir innleiðingunni 

að kallað sé eftir breytingu, hvort sem er frá yfirmönnum eða undirmönnum.  Krafan um 

breytingar er fyrir hendi og leiðin til að verða við henni virðist vera notkun á hugmyndafræði 

Straumlínustjórnunar? (Swank, 2003).   

 Enginn af þeim stjórnendum sem talað var við í rannsókninni, sagði ástæðuna fyrir 

breytingunum vera breytingarnar sjálfar.  Krafan um breytingar var fyrir hendi og 

undirbúningsvinna vegna hennar var byrjuð. Í þeim viðtölum sem tekin voru í rannsókn 

þessari, kom fram að skipuritsbreytingar áttu sér stað og voru komnar nokkuð á veg áður en 

ákvörðun um Lean var tekin. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir á ástæðum fyrir 

innleiðingu á Lean, það er verið að kalla eftir einhvers konar breytingum (Piercy og Rich, 

2009; Swank, 2003).  Stjórnendur gerðu sér grein fyrir vandamálum og því var auðveldara að 

kalla eftir einhvers konar lausn en ef þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir þeim vanda sem til 

staðar var. Því má segja að lykilþáttur í því að innleiðing geti átt sér stað, sé að stjórnendur 

séu móttækilegir fyrir henni (Kotter, 2007).   
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5.2.  Ávinningur af Straumlínustjórnun í íslenskum fyrirtækjum 

Af hverju hafa stjórnendur íslenskra fyrirtækja, sem tóku þátt í rannsókninni og starfa í ólíkri 

starfsemi, komist að þeirri niðurstöðu að Straumlínustjórnun sé lausn fyrir þá og þeirra 

starfsemi. Vandamálin voru í eðli sínu ólík en lausnin sú sama,  Straumlínustjórnun.  

 Í rannsókn þessari kom í ljós að markmiðið hjá þeim fyrirtækjum, þar sem Lean hafði 

verið innleitt að hluta, var að koma af stað umbótavinnu sem myndi leiða til þess að sóun yrði 

útrýmt og vinnuaðferðir staðlaðar.  Í heimi samkeppninnar, þar sem umhverfi rekstar hefur 

breyst mikið og krafan um skilvirkni er hávær, eru stjórnendur að leita leiða til þess að geta 

sinnt óskum viðskiptavina á sem skilvirkastan hátt. Einn af þeim ávinningum sem náðst hafa 

með Straumlínustjórnun, er að það er mögulegt að sinna fleiri viðskiptavinum fyrir sama verð, 

án þess að bæta við starfsfólki (Arthur, 2007). Í rannsókninni kemur einnig fram að markmið 

með innleiðingu Straumlínustjórnunar var að bæta skilvirkni.  En er hægt að ná fram þessum 

makmiðum í fyrirtækjum með innleiðingunni einni og sér? 

 Í rannsókninni kemur fram að skilningur starfsfólks á starfi hvers annars jókst til 

mikilla muna. Það er mjög mikilvægt að líta á Lean innleiðingu sem leið en ekki sem einn 

stóran pakka sem mun bjarga þeim vandamálum sem uppi eru. Hugsa þarf innleiðinguna í 

skrefum og nauðsynlegt er að innleiða hana í skrefum. Róm var ekki byggð á einum degi og 

Lean hugmyndafræðin ekki heldur. Mikilvægt er  að nota þau verkfæri og þau tól sem henta 

starfseminni og innleiða þau eitt af öðru. Þá er betur hægt að sjá hvernig verkfærin eru að 

hjálpa starfseminni og starfsfólkinu (Miller, 2005). Oftar en ekki er ráðgjafi hluti af 

innleiðingarferlinu í byrjun, og í iðnframleiðslunni má sjá að sækja þarf þekkinguna annað.  

Oft er ráðgjafinn utanaðkomandi aðili sem þekkir ekki neitt til framleiðslunnar (Johansson og 

Larsson, 2009). Viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá því að utanaðkomandi þekking 

væri nauðsynleg á vissum stigum innleiðingarinnar en það er alveg í samræmi við fræðin 

(Arthur, 2007; Liker, 2004).  

 Í rannsókn var rætt við stjórnendur í mismunandi fyrirtækjum sem hafa þó öll notast 

við hugmyndafræðina Lean til að mæta þeim vandmálum sem til staðar voru í starfseminni. 

Starfsemi fyrirtækjanna, sem stjórnendurnir starfa við, er ólík og notfæra þau sér ólíkar 

aðferðir við innleiðinguna. Fyrirtækin hafa einnig mismunandi skilgreiningar á þörfinni fyrir 

innleiðingunni, en lausnin er sú sama; að bæta skilvirkni og auka ánægju og gæði 

starfseminnar. Í miðri innleiðingu hjá einu fyrirtækinu varð efnahagshrun sem hafði í för með 

sér gríðarlega mikla breytingu á starfsemi deildarinnar. Að sögn viðmælanda er það Lean að 

þakka að betur gekk að vinna úr málum þar en annars staðar í fyrirtækinu. Þetta er alveg í 
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samræmi við niðurstöður rannsókna sem telja að starfsmenn séu betur undir það búnir að 

bregðast við álagi eftir innleiðingu á Lean (Miller, 2005). 

 

5.3.   Skuldbinding stjórnenda  

Það skiptir máli við innleiðinguna og þegar hún er komin á fullt að stjórnendur séu 

skuldbundnir breytingunni sem henni fylgir. Ekki er nægjanlegt að innleiða hugmyndafræðina 

sem slíka og ætlast til að hún gangi upp án nokkurs erfiðis (Johannsson og Larsson, 2009). 

Eins og fram kom í rannsókn þessari telja stjórnendur að skuldbinding yfirstjórnenda sé einn 

af lykilþáttum í því að hugmyndafræðin nái að festa rætur í fyrirtækinu. Þetta á við alla 

yfirstjórnendur eins og deildarstjóra, forstjóra og aðra yfirmenn.  Stjórnandi þarf að vera 

þátttakandi í innleiðingarferlinu því hann er hluti af framleiðslunni. Þetta er hluti af hugtakinu 

gemba í hugmyndafræðinni og snýr að því hversu mikilvægt það er að aðstoða við að leysa 

vandamál á gólfinu (Womack og Jones, 2003).   

 Lýsingar viðmælenda í rannsókninni á hlutverki þeirra í innleiðingunni, gefa skýra 

mynd af því hvað sé ætlast til af stjórnendum. Ábyrgðin er færð til hins almenna starfsmanns 

og hann er látinn bera ábyrgð á vinnu sinni. Stjórnandi stendur í bakgrunni og styður við það 

sem verið er að vinna, leiðbeinir og aðstoðar. Stór hluti af hugmyndafræðinni og 

innleiðingarferlinu er að stjórnandi sé í raun þjálfari fremur en stjórnandi. Hann á ekki að ráða 

því sem gert er heldur leiða starfsmennina áfram á rétta braut (Larsson, 2008).    

Þeir stjórnendur sem talað var við voru ekki komnir það langt í innleiðingunni á Lean 

að viðskiptavinurinn væri kominn í fyrsta sæti. Hins vegar um leið og umbótavinna fór að 

skila árangri í daglegu starfi starfsmanna kom í ljós að það hafði einnig áhrif á 

viðskiptavininn, því hann fékk fyrr og betri úrlausn sinna mála. Öll vinnan sem á sér stað í 

fyrirtækinu á auðvitað á endanum að ná til þeirra sem eru að biðja um þjónustuna eða óska 

eftir vörunni.  Það má segja að ómeðvitað hafi stjórnendur verið að hugsa um viðskiptavininn 

sem útgangspunkt, þó markmiðið hafi verið að bæta vinnuumhverfið (Kim o.fl., 2006).  

 

5.4.  Stjórnun umbóta 

Stjórnun fyrirtækis ætti að beinast að því hvernig hægt sé að ná þeim markmiðum og stefnun 

sem fyrirtækið setur sér í starfsemi sinni.  Það er í raun það sem stýrir hvernig vinna útfærist 

og hvað það er sem sett er í forgang. Að setja fram markmið og stefnu er grunnur í hverri 

starfsemi og leggur einnig grunn að framþróun hennar (Larsson, 2009).   
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 Í þeim fyrirtækjum og hjá þeim stjórnendum sem tekin voru viðtöl við, kom í ljós að í 

stefnu fyrirtækjanna var Lean, sem slíkt, ekki ofarlega á blaði eða kom hvergi fram. Hins 

vegar höfðu fyrirtækin það að markmiði að gera umbætur og má segja að það sé hluti af 

hugmyndafræðinni sem gerði stjórnendum auðveldara að vinna að þeim markmiðum sem sóst 

var eftir. Fyrirtækin höfðu öll það að markmiði að bæta skilvirkni, auka gæði o.fl. en í  raun 

eru þessi hugtök hluti af Lean hugmyndafræðinni. Það er ekki hending að þessi hugtök eigi 

sér stað í markmiðsetningu þessara fyrirtækja, því þótt Lean komi hvergi fram,  eru þetta allt 

markmið sem hægt er að ná með hugmyndafræði Lean (Womack og Jones, 2003).  Hins vegar 

þegar sú umbótavinna sem á sér stað í fyrirtækjum er skoðuð, sér maður að markvisst er verið 

að vinna að því að ná þessum markmiðum. 

 Markmið fyrirtækja með að eyða bið eða röð innan sinna vébanda er að koma vörunni 

eins fljótt og mögulegt er til þess sem óskar eftir henni (Liker, 2004). Reynt er af fremsta 

megni að finna lausnir á öllum vandamálum sem uppi eru og leiða til þess að varan eða 

þjónustan sé of lengi í framleiðsluferlinu. Jafn taktur í vinnu leiðir af sér jákvæð áhrif á 

vinnuumhverfi og aðstæður starfsfólks á vinnustaðnum. Áhrifin eru m.a. jafnt álag og bætt 

vinnumhverfi starfsfólks (Dickson o.fl., 2006). Í  rannsókninni kom í ljós að þegar álagið  og 

aukningin var sem mest, var sú deild, sem hafði innleitt Lean hugmyndafræðina, best í að 

takast á við álagið og starfsfólkið þar upplifði ekki aukið vinnuálag.  Það þýðir að 

álagspunktar sem alltaf geta komið upp, hvort sem er hjá framleiðslufyrirtæki, 

þjónustufyrirtæki eða þá í heilbrigðisþjónustu,  verða ekki eins erfiðir og illviðráðanlegir eftir 

innleiðingu Lean. Spurningin verður samt alltaf hvort þetta sé í raun Lean? Ein af 

grundvallarhugmyndum Lean er að jafna út magn vinnu og stýra allri framleiðslukeðjunni 

með stöðugum takti.  Því er þetta hluti af grunnhugmyndafræði Lean (Liker, 2004).  

Innleiðing Lean hér á landi er ekki komin svo langt að viðskiptavinurinn sé farinn að 

finna mun á viðskiptum sínum við fyrirtækið í miklu mæli. Hins vegar eru starfsmenn farnir 

að finna fyrir miklum mun í starfi sínu innan fyrirtækisis því mál fara fyrr í gegn, týnast síður 

og betur gengur að vinna úr þeim á milli deilda (Dickson og fleiri, 2006). Biðtími 

viðskiptavinarins eftir úrlausn sinna mála er styttri (Grout og Touissant, 2009) þótt hann sé 

ekki farinn að greina að Lean sé ástæðan. Ætlunin er að halda áfram og innan tíðar verður 

viðskiptavinurinn þess var að verið sé að vinna með Lean hugmyndafræðina (Liker, 2004). 

 Innleiðing virðiskeðjunnar er í raun ólík í hverju fyrirtæki fyrir sig vegna þeirra 

mismunandi vandamála sem stjórnendur eiga við að glíma á hverjum stað. Umræða á 

vinnustöðum er ólík og eins er menning mismunandi. Af því leiðir að nálganir á 

hugmyndafræðinni eru ólíkar (Larsson, 2009).  Með greiningu á virðisstraumum og greiningu 



 

79 

ferla er verið að sýna líflínu fyrirtækisins og út á hvað starfsemi þess gengur (Womack o.fl., 

2007). Hvaða vinnu er verið að vinna og hvernig er verið að vinna hana. Einnig er verið að 

reyna að jafna álag í vinnu þannig að flæði verkefna sé jafnara yfir tíma.  Hins vegar er 

grundvallarhugsunin alltaf sú sama, að auka virði og gera ferla sýnilega fyrir starfsfólk. Það 

má segja að engin leið sé sú rétta, bara ef niðurstaðan verður til þess að virðið eykst 

(Chafchak, Dahlskog og Nilsson, 2008; Piercy og Rich, 2008).  

 

5.4.1. Sýnileg hjálpartæki og stjórnun gæða 

Í Lean fræðunum er mikið talað um undirbúningsvinnu og mælingar til að sýna fram á 

árangur eftir að innleiðingin hefur átt sér stað (Womack o.fl.,2007). Það auðveldar 

stjórnendum og starfsmönnum að sjá árangur erfiðisins; að þættir sem verið er að vinna með 

hafi einhver áhrif á vinnu þeirra en séu ekki bara verkfæri stjórnandans (Arthur, 2007).  

  Í innleiðingunni í öllum fyrirtækjunum nema einu voru gerðar marktækar kannanir á 

því hvernig innleiðingin var að skila sér og hvort hún hefði einhver raunveruleg áhrif á 

starfsemina.  Kannanirnar sýndu allar að starfsánægja jókst til muna og verkin sem unnin voru 

tóku styttri tíma í vinnslu (Grout og Touissant, 2009: Miller, 2005). Verkin sem unnin voru, 

voru einnig betur unnin. Fyrirtækin voru síður að fá vöruna til baka og viðskiptavinurinn sem 

og starfsmenn voru mun ánægðari með samskiptin innan og milli deilda.  Hinir jákvæðu 

þættir komu fljótt í ljós þar sem vinna við verkferla minnkaði sóun. Það þýddi samt ekki að 

vinnunni væri lokið þar, heldur þurfti að ná fram stöðugu flæði sem leiddi til frekari umbóta 

(Womack o.fl, 2005).  

 Notkun á sýnilegum hjálpartækjum Lean hugmyndafræðinnar er mjög mismunandi hjá 

þeim stjórnendum sem eru að vinna með Lean. Töflur eru eitt af þeim hjálpartækjum sem 

mest eru notuð. Á þeim kemur fram á mjög einfaldan hátt hvernig verkefnum er fylgt eftir. 

Þar er vinnuflæðið uppfært reglulega til þess að gefa stöðugar upplýsingar um hvernig 

verkefninu miðar eftir vinnuáætlun sem búið er að reikna út og setja inn í tímaramma. 

Töflurnar eru staðsettar þar sem allir geta séð þær og fengið upplýsingar um gang mála 

(Liker, 2004).  

 Önnur sýnileg hjálpartæki eru 5S, 7 tegundir sóunnar, ferliritun, kaizen og 5x afhverju 

og eru þetta algengustu hjálpartækin sem notuð eru samkvæmt viðmælendum. A3 

hjálpartækið er að komast í gang í einhverjum fyrirtækjum. Alltaf er þó verið að leita að fleiri 

tólum og tækjum eftir því sem innleiðingunni framvindur. Mikilvægt er að byrja bara rólega 

með kortlagningu virðisstrauma (VSM). Síðan eru tólin og verkfærin týnd inn hvert af öðru. 

Það mikilvægasta af öllu er þó að koma hugsunarhættinum á framfæri og starfsfólk átti sig á 
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hvert markmið með vinnunni  sé;  umbætur sem leiða til aukinna gæða og betri skilvirkni 

(Arthur, 2007; Liker, 2004).  

 

5.5.   Ávinningur af  Straumlínustjórnun fyrir heilbrigðisþjónustuna á 

Íslandi 

Hér á landi fer stór hluti af útgjöldum ríkisins í heilbrigðisþjónustuna.  Kostnaðurinn fer 

vaxandi og er honum mætt með aukinni þátttöku sjúklinga í kostnaði eða aukinni þátttöku 

ríkisins í málaflokknum (Rúnar Vilhjálmsson o.fl., 2001). Landslag þjónustunnar er flókið 

vegna hinna ólíku þátta sem áhrif hafa á starfsemina og eru oft ástæða eða afleiðing aukins 

kostnaðar. Það má þó segja frá því að í Svíþjóð og Finnlandi hefur kostnaður við 

heilbrigðisþjónustu staðið í stað ef miðað er við hlutfall af landsframleiðslu og því má spyrja 

hvers vegna það eigi ekki við hér á landi (Rúnar og Guðrún, 2003). Við erum meðal tíu efstu 

þjóða þegar kemur að veitingu fjármuna til heilbrigðisþjónustunnar. Lítið sem ekkert er til um 

rannsóknir eða kannanir á gæðum eða skilvirkni heilbrigðisþjónustunnar. Lítið hefur verið 

gert af rannsóknum þar sem tíðni mistaka er könnuð eða reynt að leggja mat á hversu mikið 

hlutfall er sóun. Markvissar leiðir til langs tíma í hagræðingu í rekstri eru lítið í umræðunni 

þar sem alltaf er verið að horfa til skamms tíma í senn. Þeir sem ráða horfa einungis á 

heildarupphæð fjárstreymisins í stað þess að greina og meta hvaða þjónustu á að framleiða og 

hvað sé eðlilegt að hún kosti. Sjúklingar eru einnig með auknar kröfur um hvers konar 

þjónustu þeir vilja fá og eru betur upplýstir en áður um ástand sitt (Dicksson o.fl., 2007). 

 Fagmenning í heilbrigðisþjónustu er gríðarlega sterk og hver hópur hefur sínar eigin 

skyldur og ábyrgðir. Oft vantar skilning milli þessara hópa sem leiðir til togstreitu og 

misskilnings (Arakelian, Gunningberg og Larsson, 2008).  

 Lean hugmyndafræðin er þróuð og unnin upp úr iðnfyrirtækjum sem oftar en ekki hafa 

framleiðsluna í forgrunni sem og vel skilgreindan viðskiptavin, þ.e. fyrirtækin vita hvað þau 

eru að framleiða og fyrir hvern. Þeir stjórnendur sem talað var við í rannsókn þessari gera 

grein fyrir því að deildir innan fyrirtækjanna, sem innleiðing Lean á sér stað, eru mjög 

mismunandi og hver deild hefur sínar sér þarfir. Ekki er hægt að nota nákvæmlega sömu 

aðferð á allar deildir eða fyrirtæki. Sumir ferlarnir eru skýrir en aðrir ekki og því tekur 

innleiðinginn lengri tíma fyrir vikið (Piercy og Rich, 2008; Seddon, 2005; Womack og Jones, 

2005). Í fyrstu virðist þetta ekki neitt sem heilbrigðisþjónustan hefur um að ráða en ef vel er 

að gáð má hins vegar sjá að svo er. Heilbrigðisþjónusta er stórt og flókið fyrirtæki með 

fjölbreytta starfsemi sem verður öll að vinna saman svo hægt sé að taka á móti og hjálpa 
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sjúklingum.  Þeir eru að leita lausna á vandmálum sínum, sem eru öll ólík og mismunandi og 

þarfnast mismunandi meðferðar (Caren, Camberlin og Hill, 2009). Til að starfsemi geti þrifist 

þarf að vera skilningur milli deilda og starfsfólks á nauðsyn hvers annars.  Í fræðunum er 

mikið greint frá þessu og er þetta eitt af grunnreglunum sem Lean leggur upp með (Liker 

2004; Miller, 2005).   

 Lean hugmyndafræðin var í byrjun notuð til að bæta flæði ferla sem eiga sér stað á 

færibandi í verksmiðju. Því er erfitt að átta sig á því hvernig Lean hugmyndafræðin geti nýst í 

heilbrigðisþjónustu, þar sem flæði er ekki eins sýnilegt og illa skilgreint. Þegar vandamál 

kemur upp í iðnframleiðslunni stoppast öll framleiðslan og ekki er hægt að halda áfram með 

ferlið fyrr en vandamálið er leyst (Kollber, Dahlgaard, Brehmer, 2006). Í 

heilbrigðisþjónustuninni er sjúklingnum komið fyrir í ferlinu eftir sjúkdómsgreiningu hans. Ef 

það síðan uppgötvast að sjúklingur hafi fengið ranga greiningu fer hann út úr ferlinu og inn í 

annað ferli. Hins vegar þarf að hugsa þetta lengra og sjúklingurinn þarf að flæða um 

umönnunarferilinn.  Það myndi þýða að deildir og einingar innan heilbrigðisþjónustunnar 

myndu þurfa á færiböndum að halda ef svo má segja (Womack og Jones, 2003).  Að koma því 

í kring og stýra breytingunni myndi ekki bara þýða mikla vinnu með stjórnendunum einum og 

sér. Vandamál gæti líka skapast þegar læknar eiga að vera hluti af fleiri en einu færibandi í 

einu. Það gæti orsakað nýja flöskuhálsa. Það þarf einnig að skoða það hvernig 

hugmyndafræðin virkar þegar ferli sjúklings kemur inn á fleiri en eina deild í einu.  Er yfir 

höfuð hægt að koma í veg fyrir flöskuhálsa í heilbrigðisþjónustunni? Það sem gæti haft áhrif á 

þetta er hvernig tekið er á móti sjúklingum.  Oft er um að ræða teymi þar sem hinar ólíku 

starfsstéttir heilbrigðisþjónustunnar hittast og fara yfir mál sjúklingsins (Grout og Toussant, 

2009: Miller, 2005).  

 Í stefnu stjórnvalda, lögum og reglugerðum um heilbrigðisþjónustu kemur fram að 

allir eigi kost á fullkomnustu  heilbrigðisþjónustu (40/2007) og í opinberri umræðu hefur 

verið samkomulag um jafnan aðgang. Hins vegar er erfitt að skilja hvað býr á bakvið þessi 

orð, því ekki samræmi milli þeirra sem veita fjármuni og þeirra sem þurfa þeirra með (Rúnar 

Vilhjálmsson, 2001). Ekki er því nóg að hafa skýra stefnu í þessum efnum heldur þurfa leiðir 

til að ná henni að vera skýrar, fyrir starfsmenn, viðskiptavini og stjórnendur. Lean 

hugmyndafræðin gerir stjórnendum auðveldara að sjá leiðirnar og því að ná markmiðum 

(Liker, 2004).  

 Eitt að meginatriðum Toyota Production System er hejunka sem er í stuttu máli sagt 

útrýming á mura, sem er jöfnun á framleiðslumagni yfir tíma. Að innleiða þetta í 

þjónustufyrirtæki og heilbrigðisþjónustu er ekki einfalt (Womack og Jones, 2003). Í 
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bílaframleiðslu er vinnutaktur reiknaður með því að deila aðgengilegum vinnutíma á einum 

mánuði í heildarframleiðslu þess mánaðar. Í heilbrigðisþjonustu væri þannig hægt að deila 

aðgengi að umönnunartíma í fjölda sjúklinga á mánuði til að fá fram ásættanlegan takttíma 

fyrir virðiskeðjuna. Hjá þeim stjórnendum væru afköst deildanna metin áður en innleiðingin 

ætti sér stað og þar af leiðandi væri hægt að tilgreina það magn sem væri ásættanlegt að færi í 

gegnum framleiðsluna á hverjum degi. Það myndi leiða til þess að ekki væri löng bið eftir 

framleiðslunni eða þjónustunni sem verið er að sækjast eftir. Álag á starfsfólk deildarinnar 

væri jafnara. Í heilbrigðisþjónustu er mikið um bið og raðir eftir þjónustu og þá sérstaklega í 

bráðaþjónustu.  Þeir sem bíða, líða fyrir það bæði andlega og líkamlega. Því gæti þetta verið 

valkostur fyrir heilbrigðisþjónustuna. 

 Innan heilbrigðisþjónustunnar ætti virðiskeðjan og innleiðing hennar vel við þar sem 

hún felur í sér kortlagningu ferla og bættan skilning á starfsemi hverrar deildar og þjónustu. 

Hver sem starfar innan heilbrigðisþjónustunnar ætti auðvelt með að aðlaga innleiðingu 

virðiskeðjunnar að sínu starfi, menningu og vandamálum. Hátt flækjustig er í 

heilbrigðisþjónustu og því ætti kortlagning ferla innan hennar, þar sem komið er auga á sóun, 

ekki að vera til ama. Með innleiðingunni gefst gullið tækifæri til að auka virði 

heilbrigðisþjónustunnar (Miller, 2005: Naraghi og Ravipati, 2008: Weinstock, 2008: Womack 

o.fl, 2007). Þetta samræmist því sem viðmælendur rannsóknarinnar segja um áhrif Lean á 

heilbrigðisþjónustu. Notkunin myndi leiða til  umbóta með því aðgera verkferla aðgengilega 

fyrir þá sem veita þjónustuna og þiggja hana.   

 

5.6.  Samantekt og ályktanir rannsóknar 

Þrátt fyrir hins ýmsu vandkvæði sem talin voru upp hér áður má ekki gleyma því að íslensku 

fyrirtækin völdu að innleiða Straumlínustjórnun í starfsemi sína og eru að halda vinnunni 

áfram eftir að minnsta kosti þrjú ár.  

 Í Lean hugmyndafræðinni er talað um að fyrirtæki verði að eyða öllum þeim 

hreyfingum sem ekki skapa virði í framleiðslunni (Womack og Jones, 2003).  Það virðist 

enginn munur á áhrifum innleiðingar eftir því hvort um þjónustu- eða framleiðslufyrirtæki sé 

að ræða og því ætti heldur ekki að vera munur á því fyrir heilbrigðisþjónustuna að nýta sér 

þessa hugmyndafræðilegu nálgun á umbótavinnu.  Í rannsókninni hefur sýnt sig að greining á 

vinnu, sem ekki er virðisaukandi, er orðin hluti af starfi starfsfólks. Stöðugar umbætur eru í 

gangi og vinnan tekur aldrei enda. 
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 Framtíðarverkefni heilbrigðisþjónustu eru ærin, s.s. aukin aðsókn, breytingar á  

aldurshópum með breyttar áherslur, dýrari og flóknari tækni sem og velferðarsjúkdómar 

(Rúnar Vilhjálmsson, 2001). Lean er aðferð sem hægt er að notast við til að takast á við þessi 

verkefni og hina miklu kostnaðaraukningu sem þeim fylgir (Bauer og Hagland, 2008). Með 

Straumlínustjórnun er auðveldara fyrir heilbrigðisþjónustu að mæta hinni auknu fjárþörf sem 

mun að öllum líkindum í framtíðinni vera margföld á við það sem hún er nú (Bauer og 

Hagland, 2008: Lindberg og Klevmarken, 2008).  Með notkun Straumlínustjórnunar þyrfti 

ekki að takmarka aðgang að þjónustu  (Valdamanis, Rosko og Mutter, 2008).  

Fræðin segja að neikvætt línulegt samband sé milli skilvirkni og kostnaðar (Hines, 

Holwe og Rich, 2004). Út frá þeirri kenningu mætti segja að innan heilbrigðisþjónustunnar, 

þar sem skilvirkni hefur lítið sem ekkert verið mæld, séu minni gæði, þar sem kostnaður 

virðist aukast margfalt milli tímabila og ekki sér fyrir endann á kostnaðaraukningunni. Hins 

vegar koma aðrir áhifaþættir þar við sögu eins og menning, stjórnvöld og stjórnun breytinga.  

 Straumlínustjórnun er ekki ætlað að vera uppsetning á verkfæri sem sýnir snögga og 

glögga niðurstöðu á einhverju mælanlegu heldur er um að ræða grundvallarbreytingu í 

menningu, og nýja sýn á hvernig reka skuli starfsemi til langs tíma. Mjög líklegt er að gera 

þurfi einhverjar breytingar í heilbrigðisþjónustunni, hvort sem er í formi reglugerða eða 

starfsemi til að áhrif innleiðingarinnar verði sem árangursríkust (Johnsson og Larsson, 2008: 

Swank, 2003). Í fyrirtæki þar sem unnið er með með Lean markvisst, næst gríðarlegur 

árangur. Rannsóknir sýna að hagnýt gildi Straumlínustjórnunar fyrir heilbrigðisþjónustuna eru 

aukin gæði, öryggi, útrýming sóunar og skilvirkari þjónusta (Kim, Spahlinger, Kin og Bill, 

2006; Miller, 2005: Wojtyes, 2009).  

 Þessi meistararitgerð er skrifuð út frá hugmyndafræði um Straumlínustjórnun. Eftir því 

sem krafan um gæði og hagræðingu í rekstri og bætta starfsemi heilbrigðisþjónustu eykst, 

telur rannsakandi að Straumlínustjórnun gæti verið góð aðferð til að uppfylla þá kröfu með 

markvissum og skilvirkum aðferðum. Rannsakandi telur að reynsla af notkun 

hugmyndafræðinnar hér á landi og sú þekking sem skapast hefur í kringum hana sé valkostur 

fyrir heilbrigðisþjónustu. 

Það sem kom rannsakanda mest á óvart við vinnu þessarar rannsóknar er hversu 

aðgengileg Lean hugmyndafræðin er. Það skiptir engu máli hvaða starfsemi er í fyrirtækinu, 

öll fyrirtæki geta tileinkað sér það sem Lean hefur fram að færa. Hugmyndafræðin sem 

Straumlínustjórnun gengur út á er að öll fyrirtæki geti, með þeim tækjum og tólum sem passar 

þeirra starfsemi, notast við Lean hugmyndafræðina. Þetta gerir það að verkum að það er 

ekkert stórmál að yfirfæra Lean, sem er upprunnið í iðnframleiðslu, í þjónustu.  Lean er vinna 
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framtíðarinnar og verður það sem sker úr um samkeppislega yfirburði hjá fyrirtækjum (Piercy 

og Rich, 2008). Það er trú rannsakandans að Straumlínustjórnun eigi eftir að koma meira inn í 

starfsemi íslenskra fyrirtækja og einnig heilbrigðisþjónustuna á komandi árum. Niðurstöður 

rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum á starfsemi heilbrigðisstofnana hlýtur að vera 

eitthvað sem stjórnendur í íslenska heilbrigðiskerfinu sækjast eftir að ná fram. Það verður 

áhugasamt að fylgjast með framvindu Staumlínustjórnunar á komandi árum. 

 

Eftirfarandi ályktanir má draga af rannsókninni 

 Vel hefur tekist til við innleiðingu Straumlínustjórnunar í fyrirtækjum á Íslandi. 

 Hægt er að innleiða Straumlínustjórnun í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. 

 Hægt er að auka skilvirkni og gæði í heilbrigðisþjónustu með innleiðingu 

Straumlínustjórnunar. 

 Með markvissri innleiðingu myndi nást mikill ávnningur innan heilbrigðisþjónustunnar 

fyrir stjórnendur, starfsfólk og viðskiptavini hennar. 
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6. Hagnýtt gildi og framtíðarrannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem beindist að nýtingu Straumlínustjórnunar í 

heilbrigðisþjónustu hefur verið lýst hér að framan.  Hér verður nú greint frá notagildi 

rannsóknarinnar og tillögum að framtíðarrannsóknum.  

 

6.1.  Notagildi rannsóknar 

Með rannsókn þessari var verið að kanna notkun á Straumlínustjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum og hvaða áhrif hún hefur haft á starfsemi þeirra. Með þeirri vitneskju var ætlunin 

að sýna fram á notagildi hennar fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu. Viðmælendur fengu við 

þetta tækifæri ástæðu til að líta yfir farinn veg, sjá hvar þeir væru staddir í innleiðingarferlinu 

og gera sér grein fyrir þeim ávinningi sem skapast hafði á löngum tíma. Einnig má segja að 

þeir hafi fengið tækifæri til að horfa fram á við, þar sem verkefni framtíðarinnar eru ærin.    

 Niðurstöður rannsóknarinnar auka þekkingu og skilning á hugmyndafræðinni 

Straumlínustjórnun og hvernig hún nýtist stjórnendum til að ná settu takmarki í stefnu og 

markmiðum fyrirtækis. Rannsókninni er ætlað að sýna stjórnendum í heilbrigðisþjónustu fram 

á hvernig hægt sé að nýta Straumlínustjórnun í heilbrigðisþjónustu. Rannsóknin er jafnframt 

grunnur að frekari rannsóknum á þessu sviði og leið til nýtingar. Hægt væri til dæmis að gera 

rannsóknir þar sem Straumlínustjórnun væri innleidd á einni deild í heilbrigðisþjónustu og 

samanburðamælingar gerðar á áhrifum fyrir og eftir innleiðingu.  

 

6.2. Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Rannsakanda er ljóst að frekari rannsókna er þörf á efninu „Straumlínustjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum. Valkostur fyrir heilbrigðisþjónustu.“  Hér á landi hefur Straumlínustjórnun ekki 

verið notuð markvisst í heilbrigðisþjónustu. Straumlínustjórnun er komin skammt á veg hér á 

landi miðað við löndin í kringum okkur og því þekkja margir stjórnendur hér á landi ekki vel 

Straumlínustjórnun.  Þekkingu og frekari rannsóknir vantar því á þessu efni hér á landi og 

mætti því t.d. gera: 

 

 Samanburðarrannsókn á áhrifum innleiðingar.  

 Rannsókn á áhrifum innan mismunandi deilda, stofnana og fyrirtækja. 

 Rannsókn á verkferlum og nýtingu þeirra innan stofnana og fyrirtækja. 

 Rannsókn á notagildi sýnilegra hjálpartækja í heilbrigðisþjónustu sem og í fyrirtækjum. 
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6.3.  Lokaorð  

Hér að framan hefur verið greint frá því hvernig nýta megi rannsóknarniðurstöður í 

umbótavinnu innan heilbrigðisþjónustunnar og tillögur að framtíðarrannsóknum lagðar fram. 

Vandinn sem íslenska heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir er að fjármagn er takmarkað sem 

sett er í málaflokkinn. Niðurskurðarhnífurinn er hátt á lofti og lítið horft til hinnar 

raunverulegu nýtingar á þeirri þjónustu sem verið er að bjóða upp á. Samkvæmt rannsókn 

þessari er Lean leiðin að því marki, að auka skilvirkni en um leið að halda kostnaði í 

lágmarki, og ætti því að vera fyrsti valkostur þegar kemur að umbótavinnu innan 

heilbrigðisþjónustu. 
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Viðauki 1. Kynningarbréf vegna rannsóknar  

Hella, dagsetning  

 

Nafn:  

Staða:   

Heimilisfang:  

 

Varðandi:  Þátttöku í meistarverkefni við Háskólann á Bifröst 
Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinn í rannsókninni „Lean aðferðin í íslenski 

heilbrigðisþjónustu, rannsókn á áhrifum Lean í íslenskum fyrirtækjum.“ Rannsóknin er 

lokaverkefni Ólafar Árnadóttur í meistaranám,  Stjórnun í heilbrigðisþjónustu við Háskólann 

á Bifröst. Undirrituð hefur samband við þig vegna þátttöku þinnar í ofangreindri rannsókn 

næstu dag. 

 

Höfundur 

Ólöf Árnadóttir, hjúkrunarstjóri, Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Masters-nemandi við 

Háskólann á Bifröst. kt. 240377-5949 – Bolalda 2, 850 Hella, Sími: 487-8808, gsm 862-

7704/615-4606 – netfang – olof@hsu.is. 

 

Leiðbeinandi 

Einar Svansson, Lektor í viðskiptafræðideild við Háskólann á Bifröst og doktors-nemandi í 

nýsköpun þjónustufyrirtækja í Exeter á Englandi. Sími: 840-8369 - netfang- 

einarsv@bifrost.is 

 

Lýsing á meistararitgerð  
„Lean aðferðin í íslenskri heilbrigðisþjónustu, rannsókn á áhrifum lean í íslenskum 

fyrirtækjum“ er heiti á meistarverkefni höfundar byggt á eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á hvaða áhrif lean hugmyndafræðin gæti haft á íslenska 

heilbrigðiþjónustu. 

Markmið verkefnisins er að auka þekking á lean hugmyndafræðinni og hvernig hún gæti nýst 

íslenskri heilbrigðisþjónustu.  

Viðtöl verða tekin við stjórnendur íslenskra fyrirtæka sem hafa tekið þátt í innleiðingu lean að 

fullu eða hluta og þeir beðnir um að lýsa innleiðingunni og áhrifum hennar.  

Hvaða áhrif hefur innleiðing Lean á skilvirkni íslenskra fyrirtækja í þjónustu? 

Hvaða áhrif myndi innleiðing Lean hafa á íslenska heilbrigðisþjónustu?   

 

Með fyrirfram þökk 

 

____________________________________ 

Ólöf Árnadóttir 

 

  

mailto:olof@hsu.is
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Viðauki 2. Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknar 

Ólöf Árnadóttir, kt. 240377-5949 hjúkrunarstjóri, Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 

Masters-nemandi við Háskólann á Bifröst. – Bolalda 2, 850 Hella,  

Sími: 487-8808, gsm 862-7704/615-4606  netfang – olof@hsu.is. 

 

Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknarinnar. 

 Lean aðferðin í íslenski heilbrigðisþjónustu, rannsókn á áhrifum Lean í íslenskum 

fyrirtækjum. 

 

Hér með samykki ég undirrituð/undirritaður að taka þátt í rannsókninni  „Lean aðferðin í 

íslenski heilbrigðisþjónustu, rannsókn á áhrifum Lean í íslenskum fyrirtækjum.“sem 

framvæmd verður af Ólöfu Árnadóttur 

Ég hef fengið munnlegar upplýsingar um rannsóknina og skriflegar í kynningarbréfi. Ég er 

sátt/ur við þær upplýsingar sem ég hef fengið um rannsóknina og mig sem þátttakanda. Ég 

geri mér grein fyrir að mér er frjálst að neita eða hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi 

sem er án útskýringar eða eftirmála. 

 

_____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

_____________________________________ 

Samþykki þátttakanda 

 

______________________________________ 

Ólöf Árnadóttir, rannsakandi, meistarnemi á viðskiptasviði í Stjórnun heilbrigðisþjónustu við 

Háskólann á Bifröst. 
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Viðauki 3. Viðtalsrammi rannsóknar 

Viðtalsrammi 

 

Starf viðkomandi  

Staða viðkomandi 

Bakgrunnur 

1. Segðu aðeins frá sjálfum þér? 

2. Hvar komstu í kynni við Lean?  

a. Hefur þú fengið kennslu í Lean? 

3. Hvað ertu búin að vinna með Lean lengi? 

4. Hvenær átti innleiðing Lean sér stað í fyrirtækinu sem þú starfar í nú? 

5. Hvaða verkfæri hefur viðkomandi verið að vinna með innan Lean? 

6. Hvað er Lean?  

a. Hvernig myndir þú útskýra Lean hugtakið og vinnufyrirkomulag? 

Innleiðing 

1. Hvernig var vinnan áður en innleiðing átti sér stað? Hvað voru stærstu vandamálin? 

2. Hvaða breytingar/tilfæringar voru gerðar áður en innleiðingin átti sér stað? 

3. Hefur innleiðingin gengið sem skildi? 

4. Hvers vegna var Lean innleitt í viðkomandi fyrirtæki? 

a. Hver tók ákvörðun um að innleiða Lean 

b. Hvað var markmiðið með innleiðingu? 

c. Var eitthvað sem sérstakt sem leiddi til þess að Lean var innleitt? 

Vinna með Lean 

1. Hvernig gengur að vinna með Lean? 

2. Hversu  umfangsmikið er Lean innan fyrirtækisins ? Er það innleitt í öllum 

deildum/sviðum? 

3. Er hægt að nota það allstaðar innan fyrirtækisins 

4. Hvaða Lean verkfæri er verið að nota? 

5. Var utanaðkomandi hjálp þegin eða gerðu þið þetta upp á eigin spítur 

6. Var einhver rannsókn gerð fyrir innleiðingu til að hafa samanburð?  

a. Já, hvernig? 

b. Nei, af hverju ekkki? 

Áhrif 

1. Hvernig finnst starfsfólki að vinna með Lean? 

a. Er kennsla fyrir starfsfólk? 

2. Hefur þurft að gera breytingar eftir að innleiðingin átti sér stað og þá hverjar? 

3. Hvaða áhrif hefur innleiðingin haft  

 jákvæð/neikvæð 

 stjórnanda, starfsfólk, viðskiptavini, skilvirkni 
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4. Hafa samskipti milli stjórnanda og starfsfólks breyst við innleiðinguna? 

5. Hvað(a) er mikilvægast að hafa í huga þegar ákvörðun um innleiðingu hefur verið 

tekin 

a. Vað það vitað fyrirfram 

b. Kom það fram eftir innleiðingu 

6. Heldurðu að Lean geti haft sömu áhrif hjá fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu? 

a. Ef ekki hvers vegna? 

 

 


