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Útdráttur		
 
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig íslenskar skipulagsheildir nota 

straumlínustjórnun. Í rannsókninni voru fjórar skipulagsheildir úr mismunandi starfsstéttum 

skoðaðar. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem eitt viðtal við fimm viðmælendur úr 

fyrirtækjunum. Þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram. Þær eru eftirfarandi: Er 

ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki að nýta sér aðferðafræði straumlínustjórnunar? Hvernig nýta 

fyrirtækin sér fræðin? Gæti hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýst fyrir aðrar 

skipulagsheildir, þá hvaða? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allar skipulagsheildirnar telja að mikill 

ávinningur hafi hlotnast af innleiðingu straumlínustjórnunar. Mælingum er hinsvegar 

ábótavant hjá skipulagsheildunum, þegar starfsánægja og ánægja viðskiptavina er skoðuð, og 

því ekki hægt að koma með réttmæta niðurstöðu einungis af huglægu mati viðmælenda. 

Skiplagsheildirnar nýta sér fræðin á mismunandi hátt. Í rannsókninni er sérstaklega 

skoðað fimm grundvallarreglur straumlínustjórnunar og hvernig fyrirtækin fara í gegnum þær 

reglur. Flest fyrirtækin fara ekki beint eftir bókinni og fóru engu að síður í gegnum öll skrefin. 

Ein skipulagsheildin fer nákvæmlega eftir reglunum. Skipulagsheildirnar eru að nýta sér 

verkfæri straumlínustjórnunar til að hjálpa sér að ná markmiðum. Öll eru þau að nota 

stöðumatsfundi þar sem öll markmið deildanna eru sýnileg.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar eru sammála um að hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar nýtist fyrir allar skipulagsheildir, sama á hvaða starfsvettvangi eða af 

hvaða stærðargráðu. Það eina sem skiptir máli er að nýta þau verkfæri sem henta 

skipulagsheildinni.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lykilhugtök: Straumlínustjórnun, skipulagsheild, stjórnun, verkfæri, menning, Össur, 
Icelandair, Síminn, Landspítalinn og ávinningur 
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Abstract	
The aim of this study is to examine how the Icelandic organizations use lean management. The 

study includes four organizations from different professions. Qualitative research was made in 

form of interviews. Three research questions were observed. They are: Do Icelandic companies 

benefit for using the methodology of lean? How do companies use lean management? Could 

lean management be useful for other organizations, if yes, which one? 

 The main results show that all the organizations believe that great benefits have come 

from the implementation of lean management. However, measurements are lacking when 

employee satisfaction and customer satisfaction is viewed.  

The organizations are using the theory in different ways. In the research the main focus 

was on five principles of lean management and how the companies went through the different 

steps. Most companies didn’t follow the book entirely but went through all the steps anyway. 

One of the organization went exactly by the rules. All companies are adopting lean tools to 

help them achieve their goals. 

All participants of the study agree that the philosophy of lean is useful for all 

organizations, no matter what occupation or of any magnitude. The only thing that matters is 

to use the tools that suit the organization.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key consepts: Lean management, organization, management, tools, culture, Össur, Icelandair, 
Síminn, Landspítalinn and benefits 
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Formáli		
 
Þessi rannsóknarritgerð er lokaverkefni til B.Sc gráðu við viðskiptafræðideild Háskólans á 

Bifröst. Vægi hennar er 16 ECTS-einingar sem hluti af 180 eininga grunnnámi. Verkefnið 

heitir: Notkun straumlínustjórnunar hjá íslenskum skipulagsheildum.  Markmiðið var að skoða 

hvernig íslenskar skipulagsheildir nota straumlínustjórnun og hver ávinningur þess er fyrir 

skipulagsheildirnar. 

 Reynir Kristinsson var leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar. Rannsakandi hóf fjarnám 

við Háskólann á Bifröst haustið 2015. Áður hafði rannsakandi klárað fyrsta ár í viðskiptafræði  

við Háskólann í Reykjavík. Rannsóknarvinna og ritgerðarsmíð stóð yfir á tímabilinu ágúst til 

desember 2016. 

Þessi ritgerð er mitt eigið verk og unnin úr eigindlegri rannsókn sem ég gerði. Í öllum 

tilvikum sem vitnað er í verk annarra er vísað til heimilda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 5. desember 2016   
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Þórdís Sif Arnarsdóttir 
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Þakkir	
 
Höfundur vill þakka viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir þann tíma sem þeir tóku 

frá til að veita viðtöl. Þeirra innsýn á straumlínustjórnun og persónulegu skoðanir tengdum 

viðfangsefninu. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Reyni Kristinssyni, fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar við vinnslu rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka Lilju Ólafsdóttur fyrir 

prófarkarlestur og vinkonu minni Írisi Gunnarsdóttur fyrir góða hjálp. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir mikla þolinmæði og skilning á meðan rannsókninni stóð.   
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1. Inngangur 
Í þessum inngangskafla verður fjallað um ástæðu fyrir vali á ritgerðarefni, tilgangur og 

markmið ritgerðarinnar verða gerð skil. Í kaflanum kemur einnig fram hverjir áhersluþættir 

ritgerðarinnar eru. Settar eru fram rannsóknarspurningar fyrir rannsóknina og greint frá hvernig 

öflun gagna og greining fer fram. Í lok kaflans er aðferðafræði rannsóknar lýst í grófum 

dráttum.  

 

1.1 Val ritgerðarefnis 
Lean management hefur notið vinsælda sem rekstrarstefna hjá skipulagsheildum undanfarin ár. 

Straumlínustjórnun er íslenska heitið yfir Lean management og mun höfundur notast við 

íslenska heitið í ritgerðinni hér eftir.  

 Skilgreining á skipulagsheild getur verið nokkuð mismunandi.  Flestir eru sammála um 

að skipulagsheild er samheiti yfir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök þar sem fólk sameinast 

og leysir verkefni sem snúa að skipulagsheildinni. Í einni skilgreiningu kemur fram að 

skipulagsheild sé félagsleg heild, sem samanstendur af tveimur eða fleirum manneskjum. 

Vinnulag og ferlar skipulagsheildarinnar eru samhæfð svo sameiginleg markmið náist 

(Robbins og Judge, 2015).  

 

Höfundur hóf störf hjá skipulagsheild, sem notast við hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, síðastliðið vor og kviknaði þar áhugi á að skrifa um straumlínustjórnun. 

Fyrsta hugmyndin var að skrifa um skipulagsheildina sem höfundur starfaði hjá og þeirra 

hugmyndafræði gagnvart straumlínustjórnun. Þar sem það var ekki í boði ákvað höfundur að 

skoða nokkur fyrirtæki, sem styðjast við hugmyndafræði straumlínustjórnunar, á mismunandi 

starfsvettvangi. Þar sem hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýtur vinsælda og margar 

skipulagsheildir vilja innleiða hana inn í sitt fyrirtæki, lítur höfundur á rannsóknarvinnuna sem 

gott tækifæri fyrir framtíðina hvað varðar starfsframboð á vinnumarkaði og áframhaldandi 

nám. Höfundi langaði að kafa dýpra ofan í hugmyndafræðina á bakvið straumlínustjórnun og 

kynna sér íslenskar skipulagsheildir sem nýta sér hugmyndafræðina. 
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1.2. Tilgangur og markmið 
Tilgangur verkefnisins er að komast að því hvernig íslensk fyrirtæki nota aðferðarfræði 

straumlínustjórnunar og hver ávinningurinn er. Markmið rannsóknarinnar er einnig að skoða 

hvernig íslensk fyrirtæki nýta sér hugmyndafræðina um straumlínustjórnun og hvað sé 

frábrugðið frá upprunalegum fræðum um straumlínustjórnun.  

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar hefur að geyma hafsjó af verkfærum og 

upplýsingum sem hafa verið lögð fram. Í þessari ritgerð verður lögð áhersla að skilgreina þau 

verkfæri og leiðir sem fyrirtækin nýta sér og helstu undirstöðu atriði straumlínustjórnunar. 

Lögð verður áhersla á menningu innan fyrirtækja og hversu mikilvæg hún er svo 

stjórnunaraðferðin gangi sem best. Áskoranir straumlínustjórnunar eru margar og mikilvægt 

að kafa dýpra undir yfirborðið og skoða fleira en bara þær aðferðir og tæki sem hjápa til við að 

straumlínulaga fyrirtækið. Skoða þarf stefnuna, leiðtogahæfni, hegðun og þátttöku starfsmanna 

(Hines o.fl, 2008 [a]).  

Þar sem efnið er víðfemt verður efni ritgerðarinnar afmarkað við helstu þætti 

straumlínustjórnunar, s.s. verkfæri og menningu. Í ritgerðinni  verður einblínt á ávinning hjá 

skipulagsheildunum eftir innleiðingu straumlínustjórnunar og hvort sá ávinningur hafi verið 

mældur. Vegna tímaramma er rannsóknin byggð á takmörkuðum fjölda skipulagsheilda.  

 

1.3 Rannsóknarspurningar 
1. Er ávinningur fyrir íslenskar skipulagsheildir að nýta sér aðferðafræði 

straumlínustjórnunar?  

2. Hvernig nýta skipulagsheildirnar sér fræðin?  

3. Gæti hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýst fyrir aðrar skipulagsheildir, þá hvaða? 

 

1.4 Öflun gagna og greining  
Höfundur notar efnislegar heimildir eins og bækur, heimildir af vef og munnlegar heimildir. 

Einnig nýtir höfundur sér fyrirlestra um efni straumlínustjórnunar sem er að finna á 

veraldarvefnum. Munnlegar heimildir voru fengnar með eigindlegum rannsóknum þar sem 

viðtal var tekið í persónu.   

 

1.5 Aðferðafræði  
Í þessum kafla er skoðuð sú rannsóknaraðferð sem beitt er við gerð rannsóknarinnar. Einnig er 

farið yfir nýtingu og söfnun heimilda og lokum eru helstu kostir og gallar við rannsóknina gerð 

skil.  



	

	
	
11	

Við gerð rannsóknarinnar er notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtala. 

Eigindlegar rannsóknir eru ekki tölfræðilega marktækar heldur lýsa þær viðhorfum, skoðunum, 

tilfinningum og hvötum viðmælenda. Í rannsókninni voru fjórar íslenskar skipulagsheildir 

skoðaðar og tekin viðtöl við þá stjórnendur sem starfa eða hafa starfað við innleiðingu 

straumlínustjórnunar hjá skipulagsheildunum. Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð upp til þess 

að geta heimilda. Við gerð rannsóknarinnar er mikilvægt að fá djúpan skilning á 

viðfangsefninu, því ekki nýta allar skipulagsheildir sér hugmyndafræðina á sama hátt.  Með 

þessari rannsóknaraðferð fékk rannsakandi mörg mismunandi sjónarhorn á stjórnunaraðferðina 

sem var skoðuð og þar af leiðandi dýpri skilning á viðfangsefninu. Helsti galli aðferðarinnar er 

sá að rannsóknin er tímafrek og því aðeins skoðaðar fjórar skipulagsheildir sem eiga að gefa 

þverskurð á flestum íslenskum skipulagsheildum sem nýta sér hugmyndafræðina. Kosturinn er 

sá að oft er hægt að fá betri og hreinskilnari svör en ef um aðrar rannsóknaraðferðir væru að 

ræða (McDaniel o.fl. 2013). Viðtölin eru greind og borin saman við hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. Höfundur notar einnig fræðibækur, rannsóknir og önnur gögn af 

internetinu.  
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2. Straumlínustjórnun  
Í þessum kafla er hugtakið straumlínustjórnun gerð skil. Saga straumlínustjórnunar er rakin og 

skoðaðar þær grundvallarreglur sem þarf að hafa í huga áður en í innleiðingu er farið. Farið er 

yfir helstu verkfæri sem notuð eru til að hjálpa til við innleiðingu á straumlínustjórnun. Í lok 

kaflans er farið yfir mikilvægi fyrirtækjamenningar þegar kemur að straumlínustjórnun. Hér 

áður fyrr nýttist þessi hugmyndafræði einungis hjá framleiðslufyrirtækjum. Nú í dag eru 

margar starfsstéttir að nýta sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Fræðin snúast í megin 

atriðum um að koma í veg fyrir sóun og skapa flæði. Það helst í hendur þegar fyrirtæki koma í 

veg fyrir sóun verða afköstin meiri og gæðin aukast (Lean enterprice institue, 2016).  

 

2.1 Skammstafanir 
 
Hér fyrir neðan  er að finna útskýringu á þeim skammstöfunum sem koma oft fyrir í verkefninu.   

TPS   Toyota production system 

JIT  Just in time  

PDCA  Plan – do – check – act 

 

2.2 Saga straumlínustjórnunar  
Sögu straumlínustjórnunar má rekja allt að árinu 1918 til japanska bílaframleiðandans Toyota.  

Þó svo að grunnurinn hafi verið byrjaður að myndast var það ekki fyrr en framleiðendur Toyota 

fundu að markaðurinn var að breytast að þeir ákváðu að þróa hugmyndafræðina um 

straumlínustjórnun. Taiichu Ohno sem var framkvæmdastjóri hjá Toyota á þeim tíma myndaði 

hugmyndafræðina um straumlínustjórnun. Hjá Toyota var hún kölluðu Toyota production 

system (héðan í frá TPS). Þessar breytingar voru um 1950, eða stuttu eftir seinni 

heimstyrjöldina. Árið 1973 dróst efnahagurinn í Japan saman vegna olíu kreppunnar og mörg 

fyrirtæki sem hafði gengið vel áður áttu erfitt með að fóta sig. Þá tóku fyrirtækin eftir að 

framleiðsla Toyota gekk vel þrátt fyrir allt og fóru að skoða hvað þeir væru að gera öðruvísi 

(Liker og Convis, 2012). 

Þessi breyting á efnahagsástandi Japans hafði það í för með sér að önnur fyrirtæki urðu 

forvitin um velgengni Toyota þrátt fyrir kreppu. Fyrirtækin höfðu áhuga á að vita hvað þau 

gætu gert til að huga að velgengi í sínum fyrirtækjum. Vinsældir TPS jukust mikið eftir 

kreppuna og mörg fyrirtæki tóku upp þessa hugmyndafræði í sínum skipulagsheildum (Liker 

og Convis, 2012). 
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Straumlínustjórnun hefur þróast mikið í gegnum áratugina en hugmyndafræðin og 

gildin haldast alltaf þau sömu.  

 

2.3 Hvað er straumlínustjórnun? 
Kjarnahugmyndafræði straumlínustjórnunar er að hámarka virði fyrir viðskiptavininn og á 

sama tíma lágmarka sóun. Fyrirtæki sem nota hugmyndafræði straumlínustjórnunar skilja virði 

viðskiptavina sinna og eru stöðugt að betrumbæta. Loka markmiðið er að veita viðskiptavinum 

fullkomið virði og ferlið sé fullkomið með engri sóun. Útrýma  sóun í virðiskeðjunni í heild, 

skapa ferli sem þarf minni mannskap, minna pláss og minna fjármagn (Lean enterprice institue, 

2016).  

 

Það eru margir sem halda að hugmyndafræði straumlínustjórnunar eigi bara við um 

framleiðslufyrirtæki en henti ekki fyrir fyrirtæki í öðrum starfsvettvangi. Það er ekki rétt þar 

sem straumlínustjórnun og hugmyndafræði hennar er hægt að aðlaga að hvaða skipulagsheild 

sem er. Straumlínustjórnun er ekki aðferð eða kostnaðaráætlun heldur er þetta hugsunarháttur 

fyrir skipulagsheildina í heild (Lean enterprice institue, 2016).  

 

Hús straumlínustjórnunar  

TPS var birt sem hús til að sýna fram á að það væri skilvirkt kerfi ef allir þættirnir vinna saman 

(Liker og Convis, 2012). Grunnurinn er mikilvægur og stendur saman af stöðugleika og 

stöðlum. Súlurnar tvær sem halda húsinu uppi eru Just-in-time og Jidoka. Just in time er eitt 

þekktasta verkfæri straumlínustjórnunar og vísar til þess að hafa það sem þarf til staðar á réttum 

tíma og í réttu magni. Jidoka tengir saman vélar og fólk. Vélin stöðvar sig sjálf ef upp koma 

vandamál og leyfir mistökum ekki að halda áfram í framleiðsluferlinu (Liker og Convis, 2012). 

Markmið kerfisins er þak hússins, sem vísar til  þess að leggja áherslu á viðskiptavinina. 

Markmiðið er að færa viðskiptavinunum mestu gæðin á sem lægstum kostnaði og á sem 

stystum gegnumstreymistíma. Hjarta kerfisins er svo miðja hússins, þátttaka. Sveigjanlegt og 

áhugasamt fólk sem eru stöðugt að gera umbætur (Dennis, 2016 [a]).  

TPS húsið má sjá hér að neðan á mynd 1.  
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Mynd	1 – TPS hús (Lean Blitz, 2013) - íslensk þýðing. 

 

Straumlínustjórnun er rekstrarstefna og snýst um virðissköpun fyrir skipulagsheildir. Helsta 

markmiðið er að setja skilvirkni flæðis í forgang fram yfir skilvirkni auðlindanna. Breytileiki 

er það sem við viljum hafa stjórn á, minnka og fjarlægja. Með þessu er takmarkið að auka 

stöðugt bæði flæðaskilvirkni og skilvirkni auðlindanna (Modig og Åhlstöm, 2015). 

Það sem þarf að hafa í huga er að straumlínustjórnun er ekki safn verkfæra, aðferða eða 

meginreglna. Straumlínustjórnun er rekstrarstefna til að ná markmiðum fyrirtækisins.  

Þegar straumlínustjórnun er innleidd er ekki sóst eftir ákveðinni stöðu sem endapunkt á ferlinu. 

Ferlið er dýnamískt og einkennist af stöðugum umbótum. Það er erfitt fyrir fyrirtæki að segja 

núna erum við orðin lean en þegar markmiðum er náð er rekstrarstefnan raungerð. 

Straumlínustjórnun er leið en ekki áfangastaður.  Hér að neðan verður farið yfir verkfæri 

straumlínustjórnunar en hafa þarf í huga að öll þessi gildi, meginreglur, aðferðir og verkfæri 

sem rannsakandi las sig til um í fræðibókum eru ekki í sjálfum sér lean. Þessi verkfæri eru 

leiðir til að raungera rekstrarstefnuna (Modig og Åhlstöm, 2015). 

 Það eru margar leiðir til að raungera rekstrarstefnuna en til þess þarf hún að minnka, 

fjarlægja og stjórna breytileika og meginmarkmiðið verður að auka flæðiskilvirkni. Að vinna 

með gildi minnkar breytileikann í hegðun okkar. Þegar við vinnum með meginreglur minnkar 
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breytileikinn í forgangsröðun og við ákvarðanatöku. Stöðlun minnkar einnig breytileika og 

sama á við um verkfærin sem minnka breytileika í það sem við nýtum þau í (Modig og 

Åhlstöm, 2015). 

 Að raungera rekstrarstefnu straumlínustjórnunar snýst líka um að ná stöðugum 

umbótum á öllum sviðum. Þær skipulagsheildir sem ná jafnt og þétt að bæta flæðiskilvirkni 

mun ná að þróa nýja þekkingu, nýjan skilning, nýja reynslu og ný atriði sem snúa að þörfum 

viðskiptavina og hvernig eigi að bregðast við þörfum þeirra á skilvirkan hátt (Modig og 

Åhlstöm, 2015). 

 Þetta viðhorf að raungera rekstrarstefnuna er langt frá því að straumlínustjórnun snúist 

bara um að innleið verkfæri og aðferðir til að ná markmiðum (Modig og Åhlstöm, 2015). 

 

2.4 Fimm grundvallarreglur straumlínustjórnunar  
Brautryðjendur straumlínustjórnunar, Toyota, gátu skipt hugmyndafræðinni niður í fimm 

grunnreglur sem hægt er að yfirfæra á hvaða skipulagsheild sem er, óháð starfsvettvangi eða 

staðsetningu (Hines o.fl, 2008 [a]). 

 

1. Skilgreina virði (e. Identify value): Hvað er virðisaukandi fyrir fyrirtækið út frá 

sjónarhóli viðskiptavinarins en ekki frá sjónarhorni fyrirtækisins, ferla eða deilda.  

2. Skilgreina virðisstrauminn (e. Map the value stream): Greina allar þær aðgerðir 

virðisstraumsins fyrir hverja vörutegund. Þekkja öll nauðsynleg skref til að hanna, 

skipuleggja og framleiða vörur í gegnum virðiskeðjuna til að yfirstrika að ekki sé um 

neina sóun að ræða eða eru ekki virðisskapandi fyrir fyrirtækið.  

3. Búa til flæði (e. Create flow): Notast við þær aðferðir sem skapa verðmæti, og hafa gott 

flæði án truflana, krókaleiða og mikils biðtíma. T.d. er hægt að hafa  virðisskapandi 

aðgerðir sem næst hvort annarri svo það stytti biðtíma viðskiptavinarins.  

4. Framkalla eftirspurn (e. Demand pull): Þegar flæðið er komið af stað á 

viðskiptavinurinn að kalla fram eftirspurn. Aðeins gera það sem er umbeðið af 

viðskiptavininum.  
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5. Leita eftir fullkomnun (e. Seek perfection): Stöðugar umbætur. Leitast eftir að 

fullkomna ferlið með því að vera stöðugt að fjarlægja óþarfa sóun útúr ferlinu. (Hines 

o.fl, 2008 [a]).  

Mynd	2 -  Fimm grundvallarreglur straumlínustjórnunar. (Lean Enterprise Institue, e.d. 

[b], mynd 1). 

 

Þetta eru meginreglur til að útrýma sóun. Þetta eru auðveldar reglur sem er góður leiðarvísir 

fyrir fyrirtæki sem eru að innleiða straumlínustjórnun. Þegar innleiðingarferli á að hefjast þurfa 

allir starfsmenn í fyrirtækinu að átta sig á hver hugmyndafræðin á bakvið straumlínustjórnun 

er. Mikilvægt er að gefa þessu góðan tíma og kynna fyrir öllum út á hvað straumlínustjórnun 

gengur (Hines o.fl, 2008 [a] og Lean Enterprise Institue, e.d. [a]). 

 

2.5 Verkfæri straumlínustjórnunar 
Það eru mörg verkfæri og tæki innan straumlínustjórnunar sem geta hjálpað fyrirtækjum að ná 

markmiðum sínum. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að viðhalda því sem er búið að innleiða og 

hlúa að starfsmönnum og fyrirtækjamenningunni innan skipulagsheildarinnar svo að 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar gangi upp. Hér að neðan verður farið yfir helstu verkfæri 

sem voru lögð upp með í Toyota way og þau verkfæri sem fyrirtæki eru að nýta sér hér á landi.  
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2.5.1 - 5s 
5s er ein vinsælasta aðferðin innan straumlínustjórnunar. 5s er góður undirbúningur fyrir aðra 

vinnu í stöðugum umbótum og hefur oft á tíðum jákvæð árif. Með 5s áætlun ættu markmiðin 

að vera að minnka sóun, draga úr misræmi og bæta framleiðni (Bicheno og Holweg, 2009). 5S 

er kerfi til að skipuleggja vinnustaðinn og staðla og eru markmiðin að styrkja sýnilega stjórnun. 

S-in fimm eru flokka, skipuleggja, hreinsa, staðla og viðhalda og verða útskýrð nánar hér að 

neðan (Dennis, 2016 [a]). 

 

• Flokka (e. Sort): Í þessum hluta þarf að flokka það sem ekki er verið að nota frá því 

sem er mikilvægt. Það þarf að koma ,,til öryggis” hugsunarhættinum út. Fólk á það til 

að geyma hluti sem það notar ekki en vill eiga til öryggis. Á endanum fyllast allar hillur 

af dóti og verður óskipulag á vinnuaðstöðunni. Mikilvægt að skilgreina hvað þarf til 

þess að ná framleiðslu markmiðinu og losa sig við allt annað (Dennis, 2016 [a]). 

• Skipuleggja (e. Simplify): Hér þarf að skoða hvernig er best að skipuleggja vinnu 

aðstöðuna með tilliti til þeirra hluta sem eru eftir á vinnustöðinni. Finna stað fyrir hvern 

hlut og hvernig sé best að geyma þá (Dennis, 2016 [a]). 

• Hreinsa (e. Shine): Í þessum hluta er gert ákveðið skipulag til að halda öllu á sínum stað 

og á þessu stigi á allt að vera í því ástandi sem starfssvæðið á að vera í (Bicheno og 

Holweg, 2009). Einnig gott að kenna starfsmönnum að finna rót óhreinlætisins (Dennis, 

2016 [a]). 

• Staðla (e. Standardise): Á þessu stigi eru gerðar verklagsreglur fyrir staðla 1-3. Þegar 

það er búið þarf að gera staðla um hvernig á að framkvæma vinnuna. Best er að hafa 

staðlana skýra, einfalda og sjónræna (Dennis, 2016 [a]). Það þarf að tilkynna 

verklagsreglurnar og tilkynna öllum hvernig hlutirnir eiga að vera hér eftir. Allir hlutir 

eiga sinn stað (Bicheno og Holweg, 2009). 

• Viðhalda (e. Sustain): Á þessu stigi erum við að staðla vinnubrögð og  finna út hvernig 

við getum viðhaldið starfssvæðinu hreinu og öllu á sínum stað. Það er hægt að nota 

ýmsar aðferðir og tæki straumlínustjórnunar til að koma þessum stöðluðu 

vinnubrögðum inn  í menningu fyrirtækisins (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

5s er ferli sem er mikilvægt að sé fylgt eftir og viðhaldið. Þar koma yfirmenn sterkir inn til að 

fylgjast með og taka út hvort að skipulagið haldi sér. Þessu þarf að fylgjast með reglulega.  Það 

er mikilvægt að breyta hugarfari hjá starfsmönnum, því það er auðvelt að vera fastur í sama 
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farinu og “vilja” hafa vinnusvæðið sitt í óreiðu. En ef hugarfarinu er breytt og allir vilja hafa 

vel skipulagt í kringum sig er það leikur einn (Liker og Convis, 2012).  

 

2.5.2 - Just in time 
Justi in time (hér eftir JIT) er verkfæri í straumlínustjórnun. JIT er ein af stoðum á TPS húsinu 

og merkir að framleiða rétta vöru á réttum tíma í réttu magni. Allt annað er sóun (Dennis, 2016 

[a]). Megin markmið JIT er að þegar viðskiptavinur pantar þá hefst framleiðslan. Þetta er gert 

til þess að fyrirtæki liggi ekki með stóran lager sem selst ill og tekur mikið pláss (Dennis, 2016 

[a]).  

 

JIT framleiðslan fylgir nokkrum einföldum reglum. Þær eru eftirfarandi:  

• Ekki framleiða eitthvað ef viðskiptavinurinn hefur ekki pantað það.  

• Þekkja eftirspurnina svo allt gangi vel fyrir sig í gegnum allt ferlið. 

• Tengja alla framleiðslu við eftirspurn viðskiptavina í gegnum einfalt kerfi. 

• Hámarka sveigjanleika hjá fólki og vélum  (Dennis, 2016 [a]). 

 

Flæði (e.Flow) 

Til þess að hlutir  og upplýsingar geta flætt þarf að skilgreina virði frá sjónarhorni viðskiptavina 

og tryggja að vélar og mannauður sé nálægt hvort öðru svo þau geti stanslaust framleitt virði 

(Dennis, 2016 [a]). 

 

Tog (e.Pull) 

Tog kerfi virka þannig að ekki á að framleiða vörur eða veita þjónustu fyrr en að 

viðskiptavinurinn biður um hana. Í algengustu tog kerfunum fær viðskiptavinurinn vöruna um 

hæl en þá þarf samt að framleiða vöru fyrir þá vöru sem er seld. Ef viðskiptavinir þyrftu alltaf 

að bíða í nokkrar vikur til að fá vöruna væri það ekki góð þjónusta (Dennis, 2016 [a]). 

 

2.5.3 - Kaizen – stöðugar umbætur 
Kaizen er japanskt hugtak sem merkir stöðugar umbætur. Hægt er að nýta sér 

hugmyndafræðina á bakvið Kaizen sem aðstoðar verkfæri til að ná stöðugt að bæta árangurinn. 

Í grunninn er hugmyndin á bakvið Kaizen að ekkert er fullkomið og það sé alltaf hægt að bæta 

ferli. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki og leiðtoga að átta sig á að ferli eru aldrei fullkomin og 

það sé alltaf hægt að finna betri lausnir. Kaizen getur verið skilvirk leið til að útrýma sóun, 
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hanna verklag og eyða sóun hjá fyrirtækjum. Sá kostnaður sem eykur ekki virði fyrir 

viðskiptavininn er tekinn út (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

Það má segja að Kaizen sé ekki eitt af verkefnum fyrirtækisins eða sérstökum 

viðburðum heldur er þetta óaðskiljanlegur hluti af stjórnun fyrirtækisins. Kaizen er ekki innleitt 

inn í fyrirtækið heldur er Kaizen nýtt sem innleiðingaraðferð. Maður innleiðir ekki Kaizen 

heldur notar maður Kaizen til að innleiða (Lean.is, e.d.). 

 

Sumir nýta sér Kaizen þegar á að bæta ákveðið ferli og stofna úr því litla Kaizen 

vinnustofu. Þá er lítill hópur myndaður til að leysa vandamálið. Oft koma hópmeðlimir úr 

ólíkum áttum innan fyrirtækisins. Lykillinn að aukinni framleiðni er að stöðugt er unnið að 

umbótum í fyrirtækjunum og það má segja Kaizen sé skilvirk leið til að breyta og bæta ferla 

innan skipulagsheilda (Lean.is, e.d.). 

 

 

2.5.4 - Sýnileg stjórnun 
Þegar Toyota innleiddi sýnilega stjórnun hjá sér var það til að skýra væntingar,  útdeila ábyrgð 

fyrir alla starfsmenn og gefa þeim tækifæri á að fylgjast með framvindu markmiðanna. 

Leiðtoginn á að tryggja að það sé lögð áhersla á rétt markmið og að þau séu auðskilin. 

Markmiðið er ekki að stjórna hegðun starfsmanna heldur er þetta fyrir starfsmanninn til að geta 

fylgst með árangri sínum og fyrirtækisins (Liker og Convis, 2012).  

Þessi samskiptaaðferð getur verið gríðarlega mikilvægur hlekkur í straumlínustjórnun 

fyrirtækja. Þegar vinna skipulagsheildar er sýnileg, er auðveldara fyrir starfsmenn að vita 

hvernig þeir eru að standa sig. Það fer ekki á milli mála hvernig verkin eiga að vera og hvort 

verkin séu unnin á réttan hátt (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

2.5.5 - Samskiptatafla 
Samskiptatafla er í nánast öllum aðstæðum þar sem verið er að innleið straumlínustjórnun til 

úrbóta. Tafla tengist hugmyndafræði straumlínustjórnunar og er leið til þess að hafa samskipti 

og tryggja samræmi. Einnig að greina og leysa vandamál sem koma upp. Minnka sóun og vinna 

í teymi (Bicheno og Holweg, 2009).  

 

Töflufundir verður aðal staðurinn til þess að hafa samskipti, endurskoða og leysa 

vandamál. Fundurinn er haldinn alla morgna og má ekki vera lengur en 15 mínútur.  Fundurinn 
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gefur tækifæri fyrir leiðtogann að tala við hópinn sinn og hópinn að tala við leiðtogann. 

Markmið fundarins eru þau sömu og eru tilgreind hér að ofan (Bicheno og Holweg, 2009).  

 

 

2.5.6 - Gemba 
Eins og flest hugtökin í straumlínustjórnun er Gemba japanskt orð með sömu þýðingu og þar 

sem vinnan fer fram. Það þarf samt ekki endilega að vera vinnustaðurinn þó svo að það sé oft 

tilfellið. Taiichi Ohno sem fann upp TPS sagði að stjórnun hefst á vinnustaðnum. Hugmynd 

Gembu er mjög einföld og byggist á að skoða vinnustaðinn, sjá raunverulega ferlið, fylgjast 

með hvað er að gerast og safna raunverulegum gögnum. Gemba er staðurinn þar sem virðið er 

skapað fyrir viðskiptavininn. Ef upp kemur vandamál er mikilvægt að mæta á staðinn og sjá 

hvernig hægt er að leysa það í stað þess að reyna að leysa vandamálið án þess að upplifa það 

sjálfur (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

2.5.7 – 7+1 tegundir sóunar 
Til þess að ná að innleiða straumlínustjórnun og viðhalda henni er nauðsynlegt að skilja alltaf 

viðskiptavininn og hvað sé virði í hans huga. Til að fá alla skipulagsheildina á sömu brautina 

hvað það varðar þarf að skilgreina virðiskeðjuna eða verkferla í fyrirtækinu. Til að 

viðskiptavinir séu sáttir þarf að útiloka eða reyna að minnka alla þá þætti sem viðskiptavinurinn 

vill ekki vera að borga fyrir (Hines o.fl, 2008 [a]). 

Straumlínustjórnun einblínir á að búa til virði fyrir viðskiptavininn. Sem þýðir að það þarf 

að útrýma sóun úr skipulagsheildinni og framleiðsluferlinu. Til þess að vita hvað sóun er, er 

mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir hvað sé virði. Það sem er ekki virðisskapandi fyrir 

fyrirtækið er sóun (Bicheno og Holweg, 2009). Leiðtogar straumlínustjórnunar hjá Toyota settu 

fram þrjú mikilvæg svið til þess að minnka sóun: muda, mura og muri. Flest fyrirtæki sem 

innleiða straumlínustjórnun og detta svo útaf sporinu, eru þau fyrirtæki sem einbeita sér bara 

að muda. Muda er sá hluti sem mest er talað um, sjö tegundir sóunar (Hines o.fl, 2008 [a]). Hér 

fyrir neðan má sjá útskýringar á þessum sjö tegundum sóunari (Bicheno og Holweg, 2009):  

 

1. Offramleiðsla (e. Overproduction): - Offramleiðsla á sér stað þegar framleitt magn er 

meira en eftirspurn gefur að kynna.  

2. Bið (e. Waiting time): - Sóun á tíma getur verið margvísleg. Hún getur verið þegar 

starfsmenn bíða verkefna eða upplýsinga. Einnig getur verið bið í framleiðslukerfum. 
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Þessi bið getur ekki bara myndast í framleiðslufyrirtækjum heldur á hún einnig við í 

t.d. þjónustufyrirtækjum þar sem viðskiptavinur þarf að bíða eftir þjónustu.  

3. Hreyfing (e. Unnecessary Motions): - Óþarfa hreyfingar eiga bæði við um starfsmenn 

og tæki. Það er sóun þegar starfsmenn standa upp og sækja hluti, beygja sig og teygja 

ef það skapar ekki virði fyrir vöruna. Sama má segja um óþarfa vinnu hjá vélum og 

tækjum sem ekki skapa vriði fyrir vöruna.  

4. Flutningur (e. Transporting): - Það skapar ekki virði að flytja vörur á milli staða af 

óþörfu.  

5. Ofvinnsla eða röng vinnsla (e. Overprocessing): - Þegar vara er unnin meira en 

viðskiptavinir kæra sig um og er þar af leiðandi ekki að bæta við neinu virði fyrir 

viðskiptavininn.  

6. Birgðir (e. Inventory): Það er dýrt að eiga of miklar birgðir. T.d. ef þróun verður á 

vörum og einnig er dýrt að halda úti stórum lagerum.  

7. Gallar (e. Defects): - Allir gallar eru kostnaðarsamir (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

Í dag hefur verið bætt við áttundu tegund sóunar sem er vannýttir starfsmenn (e. Underutilized 

people). Með því er átt við að nýta alla þá getu og hæfileika sem starfsmenn hafa til að auka 

virði. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt í straumlínustjórnun að allir starfsmenn taki 

virkan þátt til að koma í veg fyrir þessa tegund sóunar (Bicheno og Holweg, 2009). 

 

2.5.8 – Reglurnar fjórar  
Það er hægt að taka saman þá vitneskju sem er grunnurinn af Toyota production system í fjórum 

reglum. Þessar reglur lýsa hvernig hönnun, starfsemi og stöðugar umbætur eiga að starfa saman 

(Spear og Bowen, 1999). Reglurnar eru eftirfarandi: 

• Regla 1: Alla vinnu á að framkvæma í miklum smáatriðum til að tryggja samkvæmi og 

mælanleika.  

• Regla 2: Öll tengsl eiga að vera bein og einfaldar samskiptaleiðir. 

• Regla 3: Flæði fyrir vörur og þjónustu (getur líka átt við um upplýsingar) eiga að vera 

einfaldar og beinar. 

• Regla 4: Allar umbætur eiga að vera gerðar með sérstökum aðferðum og skilgreina hver 

á að sjá um utanumhald og hvernig því er háttað (Spear og Bowen, 1999).  
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Allar reglurnar krefjast þess að starfsemin, tengslin og flæðileiðirnar geti komið sjálfvirt auga 

á frávik. Þessar stöðugu umbætur gera þetta kerfi svo sveigjanlegt og fljótt að aðlaga sig að 

breyttum aðstæðum (Spear og Bowen, 1999). 

 

2.5.8 - Plan-do-check-act (PDCA) 
PDCA er hluti af hugmyndafræð straumlínustjórnunar. Framkvæmdastjórinn á að æfa og kenna 

PDCA. Bestu framkvæmdastjórarnir nota PDCA á hverjum degi. PDCA hugsun á að vera hluti 

af okkar hugsun alla daga hvort sem við erum í Kaizen, leysa vandamál eða við gerð 

stefnumótunar. PDCA er notað sem tilgáta um bætt ástand, nýtt ástand eða lausn á vandamáli 

(Bicheno og Holweg, 2009). 

 

PDCA er sláandi einfalt en skilnings stigin eru mörg og tekur tíma að skilja það að fullu.  

 

• Skipuleggja (e. Plan): Á þessu stigi er fundið út hvert á að stefna og hvernig besta leiðin 

sé til að komast þangað. Gera skipulagða áætlun út frá niðurstöðum.  

• Gera (e. Do): Á þessu stigi þarf að fara yfir hvort að áætlunin sé nógu áreiðanleg áður 

en hægt sé að byrja. Þetta er andstæðan við hugarfarið “just do it”. 

• Skoða (e. Check): Í þessu ferli erum við að staðfesta eins hvað eigi að skoða betur, 

hversu oft eigi að skoða, hvenær eigi að skoða og af hverju. Það er mikilvægt að fara á 

staðinn og sjá hvað er að gerast í alvörunni. Með því að skoða erum við að útiloka 

möguleikann á bilunum.  

• Act (e. Framkvæma): Að framkvæma, merkir að grípa til viðeigandi aðgerða eftir hver 

niðurstað úr skoðuninni var. Annað hvort staðla þegar niðurstöður er jákvæðar eða gera 

gagnráðstöfun þegar niðurstöður úr skoðun eru ófullnægjandi (Bicheno og Holweg, 

2009). 

 
2.5.9 - A3 skýrsluformið 
A3 aðferðin hefur vaxið gríðarlega í vinsældum síðustu ár á meðal þeirra fyrirtækja sem nýta 

sér straumlínustjórnun. A3 byggir tilvist sína á hugmyndafræði PDCA. Aðferðin er kennd við 

blaðastærðina A3 sem eru tvö A4 blöð sett saman. Í TPS hjá Toyota töldu þeir að öll vandamál 

sem skipulagsheildin stóð frammi fyrir kæmist á eitt A3 blað. Það er hægt að nota A3 við 

mismunandi aðstæður t.d. til að leysa vandamál (Bicheno og Holweg, 2009). Markmiðið er að 

brjóta niður vandamálið, greina ástandið, koma með tillögur að aðgerðum og gera 

gagnráðstöfun. Þetta eru einungis hugmyndir um hvernig hægt er að framkvæma A3. Það er 
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engin ein leið rétt heldur er þetta góð leið til að leysa vandamál og koma með lausnir (Liker og 

Convis, 2012). 

 

2.5.10 – Jidoka 
Sakichi Toyoda stofnandi Toyota fann upp aðferðina Jidoka árið 1902. Jidoka er ein hússtoðin 

á móti Just-in-time sem segir okkur að Jidoka gegnir mikilvægum tilgangi í kerfinu.  

Hann bjó til tæki sem myndi sjálfkrafa stoppa ferli ef einhver ógn kæmi upp. Þetta 

opnaði tækifæri á að einn starfsmaður gæti sinnt fleiri en einum ferli og séð ef upp kæmu 

einhverjar ógnir. Jidoka merkir að gera ferla án allra galla. Hár stuðull galla leiðir til aukinna 

stöðvana í ferli og gerir flæði og tog kerfi ómöguleg (Dennis, 2016 [a]).  

 

 
2.6 Menning skipulagsheilda 
Fyrirtækjamenning vísar til kerfis þar sem er sameiginlegur skilningur á grunngildum, 

skoðunum og hugmyndum hjá skipulagsheildinni og aðgreinir hana frá öðrum stofnunum 

(Robbins og Judge, 2015).  

Þegar straumlínustjórnun er innleidd inn í fyrirtæki er mikilvægt að ekki bara einblína 

á verkfærin og tækin, heldur þarf líka að huga að starfsfólkinu og stjórnunarhlutanum.  

Straumlínustjórnun samanstendur af aga, daglegum venjum og verkfærum sem þarf til að koma 

á og viðhalda ákveðnum kerfum. Það er einblínt á hvert ferli fyrir sig og það skilgreint, skjalfest 

og stjórnað sýnilega (Mann, 2010).  

Öll þessi frægu verkfæri úr TPS eru hönnuð til þess að það sé auðvelt að greina frávik, 

auðvelt að finna lausn á frávikum og auðvelt að læra af mistökunum. Að gera það auðvelt að 

læra af mistökum verður maður að breyta viðhorfi okkar til þeirra. Þá byrjar menningin að 

breytast til batnaðar (Shook, 2010) 

Það er ekkert sem viðheldur sér sjálft og það á líka svo sannarlega við um 

straumlínustjórnun. Mikilvægt er að viðhalda þeim ferlum sem hafa verið innleiddir(Mann, 

2010). 

Þegar á að breyta menningu innan skipulagsheildar þegar straumlínustjórnun er 

innleidd er mikilvægt að starfsfólk viti hver markmið sín með starfinu eru og fái alla þá þjálfun 

sem þarf til að vinna störfin sín fullkomlega.  Annað sem getur hindrað það að 

fyrirtækjamenningin breytist innan skipulagsheildarinnar snýst um vandamálin sem koma upp. 

Hvert er viðhorfið og hugsanir gagnvart vandamálum sem koma upp? Hvað gerum við þegar 

við komum auga á vandamál? Hvað gerum við ef aðrir koma upp um vandamál? Eins og áður 
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hefur komið fram  snýst ferlið mikið um það að útrýma sóun og vandamálum sem eiga við 

skipulagsheildina. Það getur verið ógnandi og persónulegt að koma upp um vandamál sem hafa 

komið upp (Shook, 2010). Það er mikilvægt að einblína á að leysa vandamál án þess að kenna 

öðrum um þau.  

Skemmtilega við straumlínustjórnun er menningin sem myndast þegar starfsfólki er 

gefið tækifæri til að bæta vinnustaðinn sinn.  

 
Eins og mynd 3 hér að neðan sýnir, er ísjaki sem er bæði fyrir neðan og ofan sjávarmál. 

Það er hægt að líkja áskorunum straumlínustjórnunar við ísjaka. En það sem þarf til að 

stjórnunaraðferðin gangi upp er að læra og starfa bæðir undir og yfir sjólínu. Þeir þættir sem 

eru undir sjólínu eru oft þeir þættir sem ekki sjást en eru mjög nauðsynlegir.  

Til þess að ná að innleiða straumlínustjórnun og viðhalda henni er nauðsynlegt að skilja 

alltaf viðskiptavininn og hvað sé virði í hans huga. Til að fá alla í fyrirtækinu á sömu brautina 

hvað það varðar þarf að skilgreina virðiskeðjuna eða verkferla í fyrirtækinu. Til að 

viðskiptavinir séu sáttir þarf að útiloka eða reyna að minnka alla þá þætti sem viðskiptavinurinn 

vill ekki vera að borga fyrir.  

 

 
Mynd	3 – The Sustainable Lean Iceberg Model (Hines ofl., 2008 [b]) 
 

 

 



	

	
	
25	

3. Rannsóknaraðferðir  
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir markmið 

rannsóknar, þátttakendur og framkvæmdina.  

Við gerð rannsóknarinnar verður notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknir (e. Qualitative Research) eru ekki tölfræðilega marktækar heldur lýsa þær 

viðhorfum, skoðunum, tilfinningum og hvötum viðmælenda. Markmið eigindlegra rannsókna 

er að fá huglægan skilning á undirliggjandi aðstæðum. Stærð úrtaks eigindlegra rannsókna er 

lítið og söfnun upplýsinga er frekar óformleg og oft á tíðum er rannsóknin gerð með hjálp 

upptökubúnaðar. Stuðst verður við eina tegund eigindlegra rannsókna, djúpviðtöl. Viðtölin eru 

á milli tveggja einstaklinga og geta oft tekið sinn tíma. Kosturinn er sá að oft getur maður 

fengið betri og hreinskilnari svörn en ef um aðrar rannsóknaraðferðir væru að ræða (McDaniel 

o.fl. 2013).  

Rannsakandi valdi að nota viðtöl til fá betri skilning og innsýn í sjónarhorn 

viðmælandanna. Viðmælendur fengu svigrúm til að svara spurningum og koma á framfæri 

þeim upplýsingum sem þeir kusu. Reynt var að gera viðtalið eins þægilegt og áreynslulaust og 

kostur var.  

 

3.1 Markmið  
Markmið rannsóknarinnar er að skoða notkun straumlínustjórnunar hjá íslenskum 

skipulagsheildum, hver ávinningurinn sé af innleiðingunni og hvernig skipulagsheildirnar nýta 

sér fræðin á bakvið straumlínustjórnun. Rannsóknarspurningarnar eru þessar:  

• Er ávinningur fyrir íslenskar skipulagsheildir að nýta sér aðferðafræði 

straumlínustjórnunar?  

• Hvernig nýta skipulagsheildirnar sér fræðin?  

• Gæti hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýst fyrir aðrar skipulagsheildir, þá hvaða? 

 

3.2	Um	skipulagsheildirnar	
Í ritgerðinni eru tekinn fyrir fjórar íslenskar skipulagsheildir sem hafa það allar sameiginlegt 

að hafa byrjað að innleiða straumlínustjórnun hjá skipulagsheildinni. Innleiðingin er komin mis 

vel á veg og hjá einni skipulagsheildinni hefur innleiðingu verið hætt. Allar skipulagsheildirnar 

hafa starfað lengi á sínu sviði og hafa marga starfsmenn á sínum snærum. Skipulagsheildirnar 

sem verða skoðaðar hér á eftir eru; Össur, Icelandair, Síminn og Landsspítalinn. 

Skipulagsheildirnar starfa á mismunandi sviðum atvinnulífsins og því skemmtilegt að fræðast 
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hvernig skipulagsheildirnar nýta sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar og sjá hvernig og 

hvaða fræði þær nýta sér.  

  

 

3.3 Þátttakendur  
Rannsakanda finnst mikilvægt að skipulagsheildirnar séu úr mismunandi starfsstéttum til að 

hópurinn sé sem breiðastur. Rannsakandi lagði einnig upp með að fá fyrirtæki inn í rannsóknina 

þar sem innleiðingin hefði ekki gengið sem skyldi. Það var gert til að skoða allar hliðar á 

innleiðingu straumlínustjórnunar.  

 Rannsakandi hafði samband við skipulagsheildirnar og fékk samband við þá 

stjórnendur sem starfa eða störfuðu við innleiðingu straumlínustjórnunar. Viðmælendur 

viðtalanna koma frá ýmsum áttum og með mismunandi bakgrunn í námi og reynslu af 

straumlínustjórnun. Viðmælendur viðtalanna eru:   

• Guðbjörg Sæunn Friðriksdóttir hefur starfað hjá Össuri síðastliðin fjögur ár. Hún er 

verkfræðingur að mennt og gerði mastersverkefnið sitt tengt straumlínustjórnun hjá 

Össuri. Eftir að forveri hennar hætti hjá Össuri tók hún við stýringu á 

straumlínustjórnun. Í dag starfar Guðbjörg sem framleiðslustjóri.  

 

• Hjá Icelandair tóku tveir viðmælendur þátt í viðtalinu þau Hjálmar Elíesersson og 

Guðlaug Jökulsdóttir. Hjálmar er með BA próf í hagfræði, heimspeki og 

stjórnmálafræði frá Háskólanum á Bifröst og tók master í alþjóðaviðskiptum frá sama 

skóla. Hjálmar skrifaði báðar lokaritgerðir sínar um efnið og er því vel inn í fræðunum. 

Hjálmar hefur mikla reynslu á straumlínustjórnun en hann er búin að starfa við þetta í 

10 ár. Fyrst hjá Alcoa Fjarðaráli og nú hjá Icelandair. Guðlaug er rekstrarverkfræðingur 

og lærði aðeins inn á straumlínustjórnun í því námi. Hún vann í sumarstarfi í álverinu í 

Straumsvík og þar kviknaði áhuginn á straumlínustjórnun fyrir alvöru. Guðlaug hefur 

starfað hjá Icelandair í þrjú ár.  

 

• Bryndís Þóra Þórðardóttir starfar hjá Símanum og tók þátt í innleiðingu á 

straumlínustjórnun. Hún kláraði iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og tók 

mastersnámið sitt í Kaupmannahöfn í DTU (e. Technical University of Denmark) og 

útskrifaðist sem rekstrarverkfræðingur haustið 2014. Bryndís hafði ekki mikla reynslu 

af straumlínustjórnun áður en hún hóf störf hjá Símanum en í þeirri vegferð lærði hún 

mikið og fékk góðan leiðbeinanda.  
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• Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir starfar á Landspítalanum sem deildarstjóri á 

verkefnastofu. Guðrún er ljósmóðir í grunninn og tók master í lýðheilbrigðisvísindum 

með áherslu á stjórnun. Guðrún var að vinna við gæðastjórnun sem stjórnandi og 

ljósmóðir. Árið 2009 var henni boðið að taka við uppbyggingu á verkefnastofu. 

 

3.4 Framkvæmd 
Rannsóknin hófst á þann veg að tölvupóstur var sendur á fyrirtækin og athugað hvort þær væru 

tilbúnar til að taka þátt í rannsókninni. Öll fyrirtækin voru mjög jákvæð og næsta skref var að 

finna viðtalstíma. Viðtölin dreifðust á tímabilið 13. október til 27. október.  Hvert viðtal tók 

um 50 til 90 mínútur og voru hljóðrituð. Viðtölin voru tekin upp á skrifstofu eða fundarherbergi 

hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Rannsakandi sendi viðtalsrammann í tölvupósti til viðmælenda 

tveimur dögum fyrir hvert viðtal (sjá viðauka 1). Viðtalsramminn innihélt fyrirfram ákveðnar 

spurningar sem voru opnar og gáfu viðmælendum tækifæri til að koma sýnum skoðunum á 

framfæri. Þegar viðtölin voru að baki var næst á dagskrá að skrifa viðtölin upp í skjal, vinna úr 

niðurstöðum og bera saman. 

 

3.5 Annmarkar  
Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru að úrtakið er lítið og því möguleiki að þessar fjórar 

skipulagsheildir séu ekki þverskurður af öllum þeim fyrirtækjum sem hafa innleitt 

straumlínustjórnun. Þar sem þessi rannsóknaraðferð er tímafrek, var ekki hægt að skoða fleiri 

fyrirtæki að þessu sinni. 

 Skipulagsheildirnar voru ekki valdar af handahófi, rannsakandi valdi þær 

skipulagsheildir sem honum þótti áhugaverðar. Rannsakanda fannst mikilvægt að velja 

skipulagsheildir sem starfa ekki á sama vettvangi.  

 

4. Niðurstöður 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig skipulagsheildir nota/nýta 

straumlínustjórnun. Í upphafi rannsóknar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Þær 

hljóma eftirfarandi:  

• Er ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki að nýta sér aðferðafræði straumlínustjórnunar?  

• Hvernig nýta fyrirtækin sér fræðin?  

• Gæti hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýst fyrir aðrar skipulagsheildir, þá hvaða? 
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Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður úr eigindlegu rannsókninni. Hvert viðtal fyrir sig 

verður greint og sér kafli fyrir hverja skipulagsheild. Fjallað verður stuttlega um sögu og 

stærðargráðu fyrirtækjanna. Að lokum verða spurningar viðtalanna teknar saman í töflu og 

helstu atriðin hjá  hverri skipulagsheild borin saman.   

 

4.1 Össur  
Össur er alþjóðleg skipulagsheild og var stofnuð á Íslandi árið 1971 og framleiðir stoðtæki, 

spelkur og stuðningsvörur. Össur er leiðandi á heimsvísu á sínum starfsvettvangi. Starfsstöðvar 

Össurar eru út um allan heim en aðal höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Íslandi. Á heimasíðu 

þeirra kemur fram að hlutverk þeirra sé að hjálpa þeim sem lifa með líkamlegri fötlun að njóta 

lífsins til fulls með stoðtækjum. Össur segir það mikilvægt að vörur þeirra og þjónusta fari fram 

úr væntingum viðskiptavina til að vera leiðandi á þessu sviði (Össur, e.d.).  

 

Össur hóf vegferð sína í straumlínustjórnun árið 2006 þegar framkvæmdastjóri fór í 

fyrirtækjaheimsókn til Írlands og heillaðist að þeirri aðferð sem fyrirtæki þar var að nota og 

árangrinum sem fyrirtækið var að ná. Eftir þá heimsókn byrjaði mikil undirbúningsvinna þar 

sem framkvæmdastjórinn og fleiri kynntu sér hugmyndafræðina. Innleiðingin gekk hægt til að 

byrja með. Það var ekki fyrr en það var ráðinn  inn starfsmaður árið 2009 sem kom inn með 

þekkinguna á straumlínustjórnun að boltinn fór að rúlla. Þau töldu að aðferðin væri frábær til 

að fá alla starfsmenn til að taka þátt í stöðugum umbótum og nýta alla krafta sem eru innan 

fyrirtækisins til að vinna að umbótum. Þau töldu að þessi hugmyndafræði myndi færa vinnuna 

upp á annað plan og starfsfólkið sem vann við framleiðsluna fannst að á þeirra hugmyndir væri 

hlustað.  

 Áður en innleiðingarferlið hófst voru stjórnendur duglegir að sækja sér þekkingu um 

efnið. Fyrirtækjaheimsókn í erlend fyrirtæki, mikill lestur um efnið ásamt því að sækja ýmsar 

ráðstefnur og námskeið um straumlínustjórnun. 

Í upphafi var unnið stórt verkefni með ráðgjafa þar sem framleiðslutími var styttur til 

muna og var það mikill hvati fyrir starfsfólk og stjórnendur að gera enn betur. Þó svo að það 

verkefni hafi gengið vel voru aðrir starfsmenn sem voru mjög skeptískir en með góðri fræðslu 

breyttist það mikið.   

Við innleiðingu straumlínustjórnunar voru fimm grunnreglur straumlínustjórnunar lítið 

notaðar, en engu að síður var virðisstraumurinn greindur. Guðbjörg sagði að það hefði mátt 

fara betur í þessi skref í upphafi með það í huga að greina þau tækifæri sem voru fyrir hendi.  
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Helstu vandamálin við innleiðinguna voru að starfsfólk fékk ekki næga þjálfun og skildi 

ekki tilganginn og útá hvað straumlínustjórnun gekk. Lean skólinn tók til starfa hjá Össuri árið 

2013 og var það mikil umbreyting fyrir stóran part af starfsfólkinu sem loksins skyldi út á hvað 

verkefnin gengu. Hjá Össuri er markmiðið hjá hverjum starfsmanni í framleiðsludeildinni að 

koma með sjö umbætur á ári.   

Ráðgjafi var fengin í byrjun til að leiða fyrsta verkefnið en í dag starfa engir ráðgjafar 

hjá fyrirtækinu. Þar sem  Össur er alþjóðlegt fyrirtæki og er með starfsstöðvar um allan heim, 

starfar alþjóðlegt teymi innan Össurar sem aðstoðar ef þarf.  

Þegar kemur að markmiðasetningu hjá fyrirtækinu í tengslum við straumlínustjórnun, 

má segja að engin ákveðin markmið hafa verið sett í upphafi. En fyrirtækið notar lean 

assessment. Það eru 14 spurningar og undir hverri spurningu eru fimm skilgreiningar. Það sem 

er verið að meta er 5s, stöðlun, stuðning frá framkvæmdastjóra, kortlagningu virðisstrauma, 

virðiskeðjuna og að lokum eru fjármálin metin. Öllum þessum atriðum eru gefin einkunn frá 0 

til 5.  

Guðbjörg segir það mikilvægt að nýta þau verkfæri sem henta skipulagsheildinni og 

þeim verkefnum sem hún stendur frammi fyrir en ekki einblína á að nota öll verkfærin í 

kistunni. Þau verkfæri sem Össur styðst við eru; stöðumatsfundir í formi töflufunda, stöðugar 

umbætur (e. Kaizen), A3, 5s, greina virðisstrauminn (e. Value stream mapping), tillögu kerfi 

fyrir umbætur, sýnileg stjórnun og síðan er starfræktur lean skóli fyrir starfsfólk að fræðast 

meira um hugmyndafræðina.  

Stöðumatsfundir eru oftast í formi töflufunda í Össuri og eru mismunandi eftir deildum. 

Í sumum deildum eru þeir vikulega öðrum mánaðarlega eða jafnvel daglega. Fundirnir hafa 

allir tilgang, eru staðlaðir og starfsfólið veit hverju þeir geta búist við á hverjum fundi. 

Fundirnir eru einnig nýttir til að fara yfir öryggismál. Það er eins með þátttöku á fundunum og 

tíðni funda að það er misjafnt eftir deildum skipulagsheildarinnar.  

Þegar rannsakandi spurði Guðbjörgu hvort starfsmenn gætu greint frá markmiðum 

fyrirtækisins hvað varðar straumlínustjórnun sagði hún að þeir gætu svarað hvert markmið 

deildarinnar er. Starfsmenn geta líka sagt frá því sem þeir gera í sýnu starfi til að ná markmiðum 

fyrirtækisins sem er að koma með sjö umbótatillögur á ári.  

Innleiðingin hefur haft góð áhrif á skipulagsheildina. Össur hefur ekki tekið saman 

fjárhagslegan ávinning eftir innleiðinguna en verkefnið hefur haft gríðarlega góð áhrif á 

starfsmanna andann hjá skipulagsheildinni. Ekki hefur þurft að breyta menningunni mikið 

innan fyrirtækisins þar sem gildin hjá Össuri passa vel við hugmyndafræði 
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straumlínustjórnunar en það þurfti að virkja fólkið til að þora að koma með umbótatillögur til 

að hafa áhrif á starfið þeirra.  

Guðbjörg sagði að ávinningurinn sem hefur náðst fyrir fyrirtækið sé mikill og 

sérstaklega menninguna. Starfsfólkið finnur að hlustað sé á það og það hefur kost á að koma 

með umbótatillögur. Styttri afhendingartími og betri gæði allsstaðar. Það hefur ekki verið lögð 

mikil áhersla á samstarfsaðila, aðra en að krafist er um gæði á vörum sem fengin eru frá öðrum 

byrgjum. Sá ávinningur sem hefur hlotnast fyrir viðskiptavininn er betri gæði, betri vörur, vörur 

skila sér á tilsettum tíma, mjög öruggur afhendingartími og upplýsingaflæði er mun sýnilegra.  

Eftir að nýtt skipulag tók við fyrir sex vikum liggur ábyrgðin á straumlínustjórnun hjá 

hverjum framleiðslustjóra fyrir sig. Sá sem er yfir framleiðslunni setur markmið en ber ekki 

ábyrgð á að hver framleiðslustjóri sé að nýta sér verkfæri og hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. Það er mjög skýrt frá stjórn félagsins að það eigi að vinna eftir þessari 

stjórnunaraðferð og fullur stuðningur sem fylgir.  

Það er auðvelt fyrir nýa starfsmenn að verða þátttakendur hjá í umbótastarfi Össurar. Allir 

nýir starfsmenn fá kynningu um straumlínustjórnun og hvað Össur er að gera í þeim málum. 

Engar sérstakar vinnulýsingar eru í gangi heldur er þetta kúlturinn innan fyrirtækisins og partur 

af vinnunni.  

Guðbjörg telur að straumlínustjórnun geti haft sömu góðu áhrifin hjá öllum fyrirtækjum. 

Hún segir það vera algjöran lykilþátt að starfsfólkið skilji tilganginn með þessari stefnu. Hún 

segir einnig að grunnatriði straumlínustjórnunar og tilgangurinn muni haldast óbreyttur 

(Munnlegheimild, Guðbjörg Sæunn Friðriksdóttir, 13. október 2016). 

 

 

4.2 Icelandair  
Icelandair á rætur sínar að rekja allt til ársins 1937. Flugfélagið starfaði til að byrja með í 

innanlandsflugrekstri en um og eftir seinni heimstyrjöldina hóf félagið millilandaflug. Gerður 

var samningur við Boeing árið 1987 um endurnýjun flugflotans en undanfarin ár hefur 

flugvélafloti félagsins farið ört stækkandi (Icelandair, e.d.).  

 

Leiðarkerfi Icelandair hefur stækkað og styrkst undanfarin ár og alltaf að bætast við 

nýir áfangastaðir. Frá árinu 2008 hefur umsvif fyrirtækisins þrefaldast og flugvélaflotinn farið 

úr 10 vélum í rúmlega 30 vélar. Icelandair þurfti að bregðast við breyttum aðstæðum hjá 

fyrirtækinu hvað stækkun varðar og hröðum breytingum. Þessi hraða breyting er stóra ástæðan 

fyrir því að Icelanair fór að leita sér leiða til að verða við þessum hröðu breytingum. Stefna 
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Icelandair er mjög umbótasinnuð og þar af leiðandi fellur straumlínustjórnun mjög vel að 

stefnu félagsins. Framkvæmdastjórn Icelandair styður við innleiðinguna og var það 

framkvæmdastjóri fjármála hjá fyrirtækinu sem var hvatamaður þess að kynna sér 

straumlínustjórnun og taka hana inn í rekstrarstefnu félagsins. 

 Áður en ferlið hófst var ákveðið að kynna sér stefnuna vel og farið í 

fyrirtækjaheimsóknir til annrra flugfélaga sem nýta sér hugmyndafræðina. Einnig voru 

ráðstefnur hérlendis og erlendis sóttar ásamt ýmsum fyrirlestrum.   

Þegar kemur að fimm grunnreglum straumlínustjórnunar var ekki beint farið eftir 

bókinni þegar fimm grunnreglurnar voru skilgreindar. Þó það hafi ekki verið gert segir Hjálmar 

að hugað sé að öllum þessum skrefum. Fyrirtækið mótar sér stefnu á hverju ári sem fyrirtækið 

horfir til. Það er ekkert formlegt innleiðingarferli því það er ekki stefnan hjá Icelandair.  Þetta 

er meira í innviðunum og á að smitast í menningu fyrirtækisins. Það má segja að það sé 

óformlega farið í öll skrefin.  

Helstu vandamálin sem komu upp varða fólk. Því allar svona breytingar krefjast 

breytingastjórnunar. Þar sem fyrirtækið er stórst hefur hver lítil breyting áhrif á mjög marga, 

bæði starfsfólk og viðskiptavini.  

Það kom ráðgjafi í eitt ár að aðstoða. Ráðgjafar frá Boeing komu einnig árin 2012-2013 

og leiddu vinnu í skýlinu. Margir starfsmenn hafa farið erlendis og skoða hjá þýska 

flugfélaginu Lufthansa, en þeir eru framarlega hvað varðar straumlínustjórnun í flugheiminum. 

 

Það er starfræktur hópur sem vinnur að umbótastarfi og starfar þvert á fyrirtækið. 

Hópurinn heyrir beint undir fjármálastjóra Icelandair og tilheyrir rekstrarstýringu. Báðir 

viðmælendur, Hjálmar og Guðlaug, tilheyra þessum hópi ásamt tveimur öðrum starfsmönnum. 

Rekstrarstýring ber ábyrgð á straumlínustjórnun hjá fyrirtækinu. 

Hjá Icelandair er þetta tog fyrirkomulag. Deildir geta sóst eftir að fá aðstoð við 

innleiðingu eða áframhaldandi verkefni. Fyrirkomulaginu er ekki þvingað upp á neina deild 

innan fyrirtækisins. 

Það eru sett markmið sem eru endurskoðuð á hverju ári. En fyrstu markmiðin voru að 

koma inn í verkefnastjórnun hjá fyrirtækinu og beita Plan, do check, act. 

Þau verkfæri sem Icelandair notar eru A3, sýnilegstjórnun, 5s, kaizen vinnustofur, 

PDCA, hugmyndabanki fyrir stöðugar umbætur, staðlað verklag, reglurnar um 4D og 

mannauðurinn. Þau nota mikið grunnhugmyndafræðina, PDCA og eyða meiri tíma í að 

skipuleggja áður en farið er af stað í verkefni.  
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Allir starfsmenn hjá Icelandair eru mjög meðvitaðir um viðskiptavininn og það er hægt 

að finna tengingu í öllum deildum fyrirtækisins hvernig sá starfsmaður þjónustar 

viðskiptavininn á einhvern hátt. Viðskiptavinurinn er sá sem kaupir sér flugfar. Fyrirtækið er 

mjög viðskiptavina miðað.  

Hjá Icelandair eru töflufundir en þeir eru ekki notaðir í öllum deildum fyrirtækisins. 

Fundirnir eru standandi töflufundir og eru staðlaðir. Það er mikilvægt að allir starfsmenn taki 

þátt í fundinum og starfsmenn skiptast á að stýra fundinum hverju sinni. Með því læra allir 

betur á töfluna og taka virkan þátt. Lagt er upp með að starfsmenn beri í sameiningu ábyrgð á 

fundunum og töflunni og nýti sér hana sem verkfæri. 

Starfsfólkið hefur tekið breytigunum reglulega vel. Allir dagvinnustarfsmenn hafa 

fengið kynningu á straumlínustjórnun og svo eru alltaf nýliðakynningar fyrir nýja starfsmenn. 

Einnig ef starfsfólkið tekur þátt í einhverjum vissum verkefnum þá er alltaf kynning áður. 

Guðlaug sagði að þeirra tilgangur væri að leiða fólk áfram, en ekki stýra neinum. 

Hjálmar telur að þessi nálgun, sem er ákveðin af stjórn fyrirtækisins, að nýta sér þessa 

hugmyndafræði og framkvæmd af starfsfólki og öðrum stjórnendum sé mjög jákvæð. Hjálmar 

vitnar í Spear og Bowen (2009): ,,Hvernig fáum við fólk að vinna eftir lean: þá var svarið sem 

Japanirnir komu með, eigum við að aðlaga fólkið að lögmálinu eða aðlaga lögmálið að fólkinu? 

Við erum að vinna eftir því að aðlaga lögmálið að fólkinu.” 

Fyrirtækjamenningin er í grunninn mjög meðtækileg fyrir þessum breytingum í ljósi 

þess hvað fyrirtækið hefur verið umbótasinnað síðustu ár. Fyrirtækið leggur grunn að því að 

byggja upp jákvæða menningu með verkfærum straumlínustjórnunar eins og PDCA, A3, 

sýnilegri stjórnun og fleira.  

Helsti ávinningurinn fyrir fyrirtækið á innleiðingu straumlínustjórnunar er að þetta 

bætir verkefnastjórnun. Þau telja einnig að starfsfólkið sé byrjað að hafa áhrif á starfið sitt og 

þar af leiðandi ætti starfsánægjan að aukast. Þetta hefur þó ekki verið mælt í tengslum við 

straumlínustjórnun. Helsti ávinningur fyrir viðskiptavini er að þeir eru ánægðari. Með 

umbótastarfinu er stundvísi bætt sem getur leitt til þess að flugin eru á tíma og þjónusta um 

borð hraðari. Fyrir samstarfaðila hefur verið gert staðlað verklag í samvinnu við 

samstarfsaðilana.  

Hjálmar og Guðlaug eru sammála um að straumlínustjórnun geti haft sömu góðu áhrifin 

hjá öllum öðrum skipulagsheildum. Hjálmar bendir á að þetta sé spurning hvað á að nota hvar. 

Hjálmar segir að straumlínustjórnun hafi gjörbreyst á síðustu 10 árum og spáir því að það sama 

verði upp á teningnum eftir 10 ár. Hann bendir á að það verði stöðug þróun á straumlínustjórnun 
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meðan fólk hefur áhuga (Munnlegheimild, Hjálmar Elíesersson og Guðlaug Jökulsdóttir 19. 

október 2016). 

  

 

4.3. Síminn 
Síminn er gamalt fyrirtæki og starfar á vettvangi fjarskipta. Stöðug þróun hefur verið á þeim 

markaði undanfarin ár og því mikilvægt að fylgja þróuninni eftir. Hjá fyrirtækinu starfa margir 

starfsmenn  

Síminn er skipulagsheild sem hóf vegferð sína í straumlínustjórnun árið 2014. 

Fyrirtækið langaði að einfalda ferla og gera betur. Flækjustigið í stóru fyrirtæki er mikið og var 

markmiðið að reyna að fara þvert á fyrirtækið til að ná betri samvinnu og því var ákveðið að 

skoða  straumlínustjórnun. Bryndís segir að hún hafi ekki starfað hjá fyrirtækinu áður en 

innleiðing hófst og viti því ekki nákvæmlega af hverju hafi verið ákveðið að innleiða 

straumlínustjórnun frekar en eitthvað annað stjórnunarverkfæri. Hún kom inn á að það hafi 

verið horft til annarra fyrirtækja sem voru einnig að hefja innleiðingu á straumlínustjórnun, líkt 

og Arion banki, Vís, Össur og Landspítalinn. Stjórnendur og aðrir starfsmenn kynntu sér 

straumlínustjórnun með því að lesa sig til og sækja fyrirlestra.  

Ákveðið var að stofna deild sem tilheyrði beint undir forstjóra og átti að vera mikill 

samgangur þar á milli. Í upphafi var mikið hringl með skilgreiningu á fimm grunnreglum 

straumlínustjórnunar. Erfitt var að ákveða að hverju átti að einbeita sér að til að byrja með en 

ákveðið var að taka stærsta ferilinn samtímis að fara í eina deild. Farið var í öll fimm skrefin 

en einbeitingin á hverju skrefi var ekki nægilega mikil á hvert verkefni vegna þess hve mörg 

verkefni voru í gangi í einu.  

Engin utanaðkomandi aðstoð var fengin heldur sá deildin alfarið um innleiðinguna.  

Við innleiðinguna nýttu þau sér mörg verkfæri. 5s, stöðumatsfundi í formi töflufunda, 

umbótaverkefni, leader standart work, kaizen vinnustofur, PDCA, sýnileg stjórnun og fleira. 

Að Bryndísar mati voru þetta alltof mikið af verkfærm í einu og of margar innleiðingar 

samtímis. Fæstir áttuðu sig á tilgangnum og því mikilvægt að byrja smærra. Á sama tíma var 

settur upp lean skóli og stjórnendur áttu að vera í honum. Þar voru kennd ýmis grunnatriði 

straumlínustjórnunar. Bryndís taldi þessar miklu nýjungar á stuttum tíma vera helsta 

vandamálið fyrir innleiðinguna.  

 Markmiðið með innleiðingunni var að breyta hugarfari. Að starfsfólk gæti breytt 

starfinu sínu með stöðugum umbótum. Starfa í umhverfi þar sem fyrirtækið er betri í dag en í 

gær.  
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Deildin sem byrjað var að innleiða í var heldur stór og skipt eftir hlutverkum 

starfsmanna. Ein tafla var innleidd í deildina og því var of mikið að allir myndu mæta á hvern 

töflufund. Því var ákveðið að einn fulltrúi færi frá hverjum hópi á fundinn og myndi svo 

upplýsa hina. Þetta olli því að mikil ábyrgð var komin á þann sem átti að veita upplýsingarnar 

og ekki þetta létta og góða andrúmsloft sem reynt var að sækjast eftir. Fundirnir voru þrisvar í 

viku og vel skipulagðir og skýrir. Hver dagur hafði sitt viðfangsefni. Allt sem var að finna á 

töflunni átti að draga saman megin áherslur deildarinnar og leið fyrir deildarstjórann að stýra 

hvar áherslurnar áttu að liggja hverju sinni.  

Það starfsfólk sem var í deildunum þar sem innleiðingin hófst  tók þessum breytingum 

mjög vel, eða allflestir. Aðrir starfsmenn vissu lítið um straumlínustjórnun og voru að bíða eftir 

að innleiðing myndi hefjast á þeirra deildum. Starfsmenn vissu ekki hverju ætti að ná fram með 

verkfærunum og ekki hvert markmiðið var með þessu. En starfmenn áttu að getað notað töfluna 

til að vita hver þeirra markmið voru.  

Þó svo að innleiðingin hafi ekki gengið eftir var margt gott sem hún leiddi til, t.d. breytti 

hún hugafari hjá einhverjum og menningunni. Starfsfólkið er opnara og hætt að grafa villur 

ofan í skúffu. Einnig eru upplýsingar orðnar mun sýnilegri. Á þessum stutta tíma sem 

innleiðingin átti sér stað telur Bryndís að það hafi hlotnast ávinningur á þeim stöðum sem hún 

snerti eins og kemur fram hér að ofan um áhrif innleiðingarinnar. Verkefnið var ekki komið á 

það stig að ávinningur var farinn að myndast fyrir samstarfsaðila. En Bryndís vonaðist til að 

viðskiptavinir hafi upplifað betri þjónustu. Það voru ekki gerðar neinar mælingar sem sýna 

fram á þennan árangur heldur einungis tilfinning viðmælanda.  

Ábyrgðin á straumlínustjórnun bera forstjórinn og framkvæmdastjórn. Deildastjóri 

virðisþróunar bar ábyrgð á innleiðingunni og það var ábyrgð deildastjóra að upplýsa stjórn um 

stöðu mála.  

Bryndís var á því að straumlínustjórnun geti haft góð áhrif á allar skipulagsheildir, þó 

svo að innleiðingin hefði ekki gengið upp hjá Símanum. Hún taldi að fyrirtækið hafi ekki verið 

tilbúið en hver veit nema fyrirtækið taki slaginn aftur síðar. Hún sagði það mikilvægt að nota 

réttu tólin og að allir starfsmenn verða að skilja fræðin. Bryndís sagði líka að grunnatriði 

straumlínustjórnunar verði alltaf þau sömu; hafa hlutina sýnilega, útrýma sóun og vera með vel 

skilgreinda mælikvarða (Munnlegheimild, Bryndís Þóra Þórðardóttir, 19. október 2016).  
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4.4 Landspítalinn 
Landspítalinn hóf starfsemi sína seint á árinu 1930. Frá 1960 hefur sérdeildum fjölgað jafnt og 

þétt og því hægt að segja að spítalinn sé með stærstu vinnustöðum landsins. Þar vinna 5000 

manns í 3700 stöðugildum (Landspítali, e.d.).  

 

Landspítalinn hóf vegferð sína í straumlínustjórnun árið 2011 en árið áður hófst 

kynning hugmyndafræðinnar. Landspítalinn er fyrsta skipulagsheildin sem starfar á 

heilbrigðissviði sem hefur innleiðingu á straumlínustjórnun. Landspítalinn horfði mikið til 

spítala í Bandaríkjunum að nafni Virginia Mason, þar sem stjórnendur hafa innleitt 

straumlínustjórnun og starfað eftir því í 15-16 ár núna. Aðal ástæða fyrir því að Landspítalanum 

fannst áhugavert að taka upp straumlínustjórnun var að stjórnendur langaði að ná meiri árangri 

sem héldi til lengri tíma. Árangurinn sem sóst var eftir voru umbætur og að fá starfsfólk til að 

taka þátt í þeim og  bæta ferlana í heild.  

Það var ákveðið mjög snemma að fá ráðgjöf sem snerist um fræðslu á 

straumlínustjórnun, hvernig á að vinna og stuðning við verkefnin. Fremur en ráðgjafa sem 

myndi leiða innleiðinguna. Guðrún telur það hafa verið mikið heillaskref fyrir Landspítalann.  

Innleiðingin hófst á þremur ferlaverkefnum sem voru ákveðin út frá tillögum frá 

starfsfólki. Horft var á ferlana, skilgreint virði og virðisstrauminn og alltaf farið eftir fimm 

grunnreglum straumlínustjórnunar.  

Helstu vandamálin við innleiðinguna var vantrú starfsfólksins á verkefnum og gögnum 

sem var verið að nota í verkefnin. Einnig var starfsfólk hrætt við að sýna ,,óhreinaþvottinn” 

eins og Guðrún kallaði það. Eftir að við tókum starfsfólk meira inn í verkefnin og það fékk að 

mæla sjálf hefur trúin á verkefninu aukist til muna. Gert var verkefni á geðsviði þar sem 

starfsfólki fannst tíminn á milli 8.00 til 14.00 á daginn nýttist illa. Þá mældi starfsfólkið hvort 

annað og fylgdist með í hvað þeirra tími fór á þessum tíma. Einnig var fylgst með sjúklingnum 

og hversu mikill tími fór í samskipti við starfsfólk og annað sem sjúklingurinn var að gera. 

Eftir þetta verkefni fannst starfsfólki mælingarnar trúverðugri þar sem það hafði framkvæmt 

mælingarnar sjálf.  

 Einnig kom upp annarskonar vandamál, þar sem tímafjöldi námskeiðanna sem haldin 

eru um lean passa ekki inn í kjarasamninga hjá ófaglærðum í vissum stéttarfélögum.  

Landspítalinn nýtir sér einnig verkfæri straumlínustjórnunar við hönnun á nýjum 

meðferðakjarna sem á að rísa við Hringbraut. Vinnustofur eru notaðar þar sem 20 manns koma 

saman og fara yfir hvernig hönnun spítalans nýtist sem best.  
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Markmiðin voru fyrst og fremst að auka gæði og minnka sóun. Ná markvissari 

vinnuferlum til að auka öryggi sjúklinga og gæði þjónustunnar. Einnig til að minnka álag. Að 

spara pening er ekki eitt af markmiðum straumlínustjórnunar hjá Landspítalanum þó það sé 

alltaf plús.  Guðrún segir að starfsfólk þurfi ekki að vera hrætt við að koma með 

umbótahugmyndir sem krefjast minni umsvifa því það er alltaf hægt að bæta þjónustuna á 

öðrum stöðum innan spítalans.  

Þau verkfæri straumlínustjórnunar sem Landspítalinn nýtir sér voru til að byrja með 

ferlaverkefni, skoða virðisstrauminn, forgangsröðun verkefna. Eftir það var farið í 5s, sjónræna 

stjórnun, kaizen eða stöðugar umbætur, stöðumatsfundir í formi töflufunda, staðlað verklag, 

A3. Guðrún segir að lykillinn að langvinnum árangri sé að fara sér hægt og ekki nýta sér öll 

verkfærin í einu.  

Á flestum deildum er töflufundir. Deildirnar eru mislangt komnar með notkun á töflum. 

Töflurnar eru aðallega notaðar til að hafa yfirsýn yfir daginn,  fara yfir öryggismál, flæði og 

rekstur. Oftast nær eru þetta 3-5 mínútna fundir. Reynt er að brjóta niður alla múra þannig allar 

heilbrigðisstéttirnar geti fundað saman til að ná sem bestri yfirsýn. Ekki hafa allar deildir enn 

tekið sig saman um það. Þær deildir sem hafa farið í svoleiðis skipulag ganga vel. Það sem 

stöðumatsfundirnir hafa líka skilað er að starfsfólk mættir á réttum tímum til að missa ekki af 

fundinum.  

Gerð var rannsókn um þeim starfsmönnum sem sýndu mestan árangur í umbótastarfinu 

og voru það hjúkrunarfræðingar. Það er alþjóðlegt vandamál að það sé erfitt að fá lækna til að 

taka þátt í umbótastarfi en hér á Íslandi er það ekki stórt vandamál.  

Í upphafi var passað upp á það að starfsmenn fengu góða fræðslu áður en þeir tóku þátt 

í verkefnum. Nú er starfræktur umbótaskóli sem starfsfólk getur sótt fyrir frekari fræðslu. 

Guðrún sagði að ekki væri verið að þvinga fólk til að taka þátt í verkefnum heldur sækja til 

þeirra sem hafa áhuga. Þetta leiðir til þess að deildir eru mislangt komnar í innleiðingunni.  

Guðrún var ekki viss hvort allir starfsmenn gætu greint frá markmiðum fyrirtækisins 

hvað varðar straumlínustjórnun. En var viss um að þeir myndu tala um að minnka sóun. En 

hún taldi líklegt að starfsmenn gætu sýnt fram á hvað þeir gerðu í sínu starfi til að ná 

markmiðum fyrirtækisins. Það helsta er að taka út áreiti og minnka boðleiðir.  

Innleiðingin hefur haft jákvæð áhrif á skipulagsheildina. Megin áherslan er á 

sjúklinginn og allt ferlið er skipulagt út frá sjúklingnum. Áður fyrr var ferlið hugsað út frá 

fagfólkinu en sem betur fer er það að breytast í dag og horft á ferlið frá augum sjúklingsins. 

Samvinnan hefur aukist og minni múrar milli eininga. Auk þess koma fleiri umbótahugmyndir 

frá starfsfólki sem var lagt upp með í upphafi.  
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Helsti ávinningurinn fyrir viðskiptavininn er breyting á þjónustu. Betri þjónusta á styttri 

tíma og minni þvælingur á milli staða. Þessi ávinningur  hefur ekki verið mældur en þeim hafa 

borist ábendingar þess efnis.  

Sá ávinningur sem hefur hlotnast fyrir fyrirtækið er mikill og hefur sýnt sig í 

ferlaverkefnum sem hafa verið gerð. Eitt af verkefnunum var ferlið frá bráðamóttöku til 

blóðrannsóknar. Það ferli var mjög flókið og mikið um ónýt sýni. Þetta umbótaverkefni gerði 

það að verkum að eyðilögð sýni fór úr því að vera 10-19% yfir í að vera undir 3%. Gert var 

ferlaverkefni til að breyta innritun sjúklinga í símainnritun. Það verkefni hefur gert það að 

verkum að sjúkrahúsið hefur sinnt fleiri sjúklingum án þess að fá meiri fjárframlög. Það er því 

hægt að segja að ávinningurinn er að einhverjum hluta fjárhagslegur, og skilar sér þá til 

almennings.  

Ávinningur fyrir samstarfsaðila er sá að fleiri skilvirkari verkferlar verða til og færri 

villur í pöntun hjá lyfjafyrirtæki sem Landspítalinn verslar við. Landspítalinn hefur líka verið 

að aðstoða heilsugæsluna við innleiðingu á straumlínustjórnun.  

Guðrún segir að ef Landspítalinn hefði ekki innleitt straumlínustjórnun væru þau 

klárlega í meiri halla fjárhagslega.  

Forstjóri Landspítalans og yfirstjórnin sýna innleiðingunni fullan stuðning. Guðrún 

telur að það hjálpi þeim mikið hvað hann sé áhugasamur og að hann skynji að þetta sé ekki 

tímabundið, heldur er þetta hugsað sem langtíma vegferð.  

Hvernig fræðslu er háttað fyrir nýa starfsmenn er mismunandi eftir því hversu virk 

deildin er. En markmiðið er að allir starfsmenn sæki stutt námskeið innan hálfs árs frá 

starfsbyrjun (Munnlegheimild, Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir 27. október 2016). 

 

 

4.5 Samanburður 
  

Össur 
 

Icelandair 
 

Síminn 
 

Landspítalinn 
Af hverju 

straumlínu-
stjórnun ? 

Til þess að fá 
alla starfsmenn 
til að taka þátt 

í stöðugum 
umbótum. 

Vegna þess 
hve hröð 

stækkunin 
hefur verið 
síðustu ár á 

flugflotanum 
og 

leiðakerfinu. 

Síminn er stórt 
og gamalt 

fyrirtæki og 
markmiðið var 

að einfalda 
ferlana og gera 
hlutina betur. 

Mjög hátt 
flækjustig og til 

að ná betri 

Landsspítalinn var 
að leita leiða til 
þess að ná meiri 

árangri og að nýta 
sér leiðir sem 
myndu halda. 

Árangurinn sem 
þeir leituðust eftir 
var að bæta ferla 
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samvinnu hjá 
starfsfólki. 

og ná inn þátttöku 
starfsmanna. 

Hver var 
hvatamaður 

þess að nýta sér 
straumlínu-
stjórnun? 

Egill Jónsson, 
var þá 

framkvæmda-
stjóri og yfir 

framleiðslunni. 

Hlynur er 
framkvæmda-
stjóri fjármála 

og fleiri 
(yfirstjórn 
Icelandair) 

Einn stjórnandi 
og ein sem 
starfaði í 
verkefna-

stýringunni. 

Benedikt 
Olgeirssonn, 

framkvæmdastjóri 
þróunar. 

Kynntuð þið 
ykkur 

hugmyndafræði 
straumlínu-

stjórnunar vel 
áður en ferlið 

hófst? 

Fyrirtækja-
heimsókn 

ásamt því að 
lesa sig til um 
efnið. Einnig 

var farið á 
ýmsar 

ráðstefnur og 
námskeið sem 

tengdust 
straumlínu-

stjórnun. 

Fyrirtækja-
heimsókn, 

ráðstefnur og 
fyrirlestrar. 

 

Lesa sig til og 
fyrirlestrar hér 

og þar. 

Fyrirtækja-
heimsókn, lesa sig 

til um efnið. 
Fengum einnig 

fræðslu fyrir 
starfsfólk frá 

ráðgjafaskrifstofu. 

Hvenær hófst 

ferlið og hvernig 

hófst það? 

 

Hófst fyrst 
2006 datt niður 
og byrjaði fyrir 

alvöru 2009. 
Kom ráðgjafi 

og gerði 2 
verkefni sem 
báru góðan 

árangur.  

2008 Árið 2014.  
Það var stofnuð 

lean deild.  

Árið 2011. 
Ferlið hófst á 

þrem 
ferlaverkefnum, 

skilgreina virði og 
virðisstrauminn. 

Hvernig var 
staðið að: 

Skilgreiningu 
virðis í upphafi? 
Skilgreiningu á 
virðisstraumi? 
Mótun flæðis? 

Skilgreina 
væntingar 

viðskiptavina? 

Ekki beint nýtt 
sér þessi 5 

skref þó svo að 
það sé skoðuð 
öll skrefin. Það 
er notað value 

stream 
mapping, 
flæðið, og 
hugað að 
viðskipta-
vininum. 

Það var ekki 
farið eftir lean 
bókinni en við 
gerum þetta út 

frá stefnu 
fyrirtækisins, 

sem er 
endurskoðuð á 

hverju ári.  

Þetta var á 
miklu hringli í 

upphafi og 
hlaupið af stað 

í verkefnin 
áður en það var 
búið að fara í 
öll skrefin.  

Reyndum að 
horfa á þetta 

útfrá viðskipta-
vininum. 

Farið í öll fimm 
skrefin. 

Hver voru helstu 
vandamálin fyrir 
innleiðinguna? 

Ekki nógu góð 
þjálfun fyrir 
starfsfólkið. 

Þetta eru alltaf 
áskoranir 

þegar verið er 
að vinna með 

fólki.  

Of mikið af 
nýjum hlutum í 
einu. Ætluðum 

að gera of 
mikið í einu.  

Vantrú á 
verkefnið. Enn ein 

bólan. 
 
 

Fenguð þið 
utanað komandi 

aðstoð við 
innleiðingu 

Ekki ráðgjafar. 
En það er 

global teymi 
innan Össuarar 

Það hafa 
komið 

ráðgjafar og 
aðstoðað við 

Nei það var 
bara deild hér 

innan 
fyrirtækisins. 

Já í byrjun fengum 
við aðstoð aðalega 

í formi fræðslu. 
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sem aðstoðar 
ef þarf.  

verkefni. En að 
mestu er þetta 
innan húss í 

dag.  
Hver voru 

markmiðin með 

innleiðingunni? 

 

Við notum 
lean 

assessment.  

Það eru árlega 
sett markmið 

fyrir 
umbótastarfið.  

 

Breytt hugarfar 
hjá starfsfólki 
að þau gætu 
breytt með 
stöðugum 
umbótum. 

Umhverfi þar 
sem við værum 
betri í dag en í 

gær.  

Auka gæði og 
minnka sóun. Ná 

markvissari 
vinnuferlum til að 

auka öryggi 
sjúklinga. Ekki 
síður að minnka 

álag.  

Hvaða verkfæri 
straumlínustjórn
unar eru þið að 
nýta ykkur til að 
ná markmiðum? 

A3, 5s, 
virðisstraumur, 

tillögu kerfi, 
sýnilega 

stjórnun, lean 
skóla, töflur og 

Kaizen,  

Sýnileg 
stjórnun, 5s, 
A3, Kaizen 
vinnustofur, 

PDCA, 
hugmynda-

bankinn, 
staðlað 
verklag, 

reglurnar fjórar 
og 

mannauðurinn. 

Töflur, staðlað 
verklag, 5s, 

umbótaverkefni
, A3, Kaizen 
vinnustofur, 
PDCA og  

sýnileg 
stjórnun. 

Ferlaverkefni, 
value stream 
mapping, 5s, 

sjónræn stjórnun, 
Kaizen 

vinnustofur, A3, 
töflur. 

Er hægt að nota 
straumlínu-
stjórnun í öllum 
deildum 
fyrirtækisins? 

Já, við notum 
þetta aðalega í 
framleiðslunni, 

innanlands-
deildinn og ID 

deildinni.  
Ekki mikil 
samvinna á 
milli deilda. 

Já þetta fer 
þvert á 

fyrirtækið.  

Já, það var 
hægt að aðlaga 
þetta að öllum 

deildum.  

Já, það er verið að 
nota straumlínu-
stjórnun á öllum 
deildum. En það 

er mislangt komið.  

Hvaða 
starfsmenn hafa 
sýnt mest 
frumkvæði að 
því að bæta 
árangur? 

Það þurfa allir 
að koma með 7 
tillögur á ári. 
En ég held að 
þeir sem fái 

mesta þjálfun 
sýni mest 

frumkvæði.  

Það eru margir 
sem hafa teki 
þátt í þessu. 
Lean cabin, 

ITS og skýlið 
sem hefur 
verið mjög 

öflug. 

Flestir. Við gerðum mat á 
þessu og þá kom 
hjúkrunin best út 

úr því.  

Notist þið við 
stöðumatsfundi? 
Hverjir taka þátt 
og hvað oft? 

Já, 
mismunandi 
eftir deildum 

hversu oft þeir 
eru. Einnig er 
mismunandi 
hverjir taka 

Já, en ekki 
allar deildir.  

Já. Það var 
fulltrúi frá 

hverju 
hlutverki innan 

deildarinnar 
sem fór á 

töflufund og 

Já. Misjafnt eftir 
deildum hvað þær 
eru komin langt í 
þessari vegferð. 

En á hverjum degi 
er fundur fyrir 
allan spítalann  
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þátt í 
fundunum. 

fræddi hina. 
Þrisvar sinnum 

í viku.  
Er tilgangur 
stöðumatsfunda
nna skýr? 

 
Já tilgangurinn 

er skýr, 
fundum ekki til 

að funda. 

Já, fundirnir 
eru mjög 

staðlaðir og 
lykilatriði að 

starfsmenn taki 
þátt í 

fundinum. 

Tilgangur 
fundanna var 
mjög skýr og 

ákveðin 
umræða fór 

fram á hverjum 
fundi.  

Já, fá yfirsýn á 
deginum, 

öryggisatriði og ef 
það hafa komið 

upp einhver 
vandamál. 

Hvernig tók 
starfsfólkið 
þessum 
breytingum að 
byrja að vinna 
með straumlínu-
stjórnun? 

Sumir vel og 
aðrir illa. 

Byrjunin var 
ekki alveg 

nógu góð og 
þar af leiðandi 
fannst sumum 
þetta ekki vera 
góð hugmynd. 

Flestir mjög 
vel.  

Lang flestir 
mjög vel.  

Misjafnlega, 
sumir voru 

skeptískir á þetta 
til að byrja með, 
en við finnum 
alltaf meira og 

meira ákall eftir 
þessu.  

Var starfsfólkið 
vel upplýst og 
næg kennsla um 
hugmynda-
fræðina sem 
fyrirtækið er að 
nota? 

Það hefði mátt 
standa betur að 
því í upphafi.  

Já, það eru 
alltaf nýliða-
kynningar og 
dagvinnufólk 

fer á námskeið 
og í nokkrum 
deildum eru 
það árleg 
námskeið. 

Einnig er góð 
kynning fyrir 

hvert verkefni. 

Sú deild sem 
við vorum að 
taka fyrir var 

mjög vel 
upplýst, og allir 
gátu farið í lean 

skóla.  

Já, starfsfólk fékk 
alltaf námskeið 

eða stuttafræðslu 
áður en það var 
farið í verkefni. 

En núna erum við 
eiginlega bara 

með 
umbótarskóalann.  

Geta allir 
starfsmenn í 
fyrirtækinu 
greint frá 
markmiðum 
fyrirtækisins 
hvað varðar 
lean? 

Markmið 
deildarinnar já. 

 Nei,  Ekki viss um að 
allir geti það, en 
það tala allir um 
að minnka sóun.  

Geta starfsmenn 
sýnt fram á hvað 
þeir eru að gera 
í starfi sínu sem 
er að hjálpa 
fyrirtækinu að 
ná markmiðum 
sínum? 

Já koma með 7 
umbótatillögur

. 

Já það ná allir 
starfsmenn 

einhvernvegin
n að tengja það 
sem þeir gera 

við 
viðskiptavinin
n sem kaupir 

flugin. 

Já á töflunum 
var að finna 
þau markmið 

sem deildin var 
að vinna að.  

Já þeir geta það, 
allir hafa tvö 

hlutverk: sinna 
sínu starfi og 

koma með 
stöðugarumbætur. 

Hvernig áhrif 
hefur 

Mjög góð áhrif 
á starfsmanna- 

Jákvæð Kveikti neysta 
og eldmóð hjá 

Jákvæð. Fókusinn 
er á 
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innleiðingin haft 
á fyrirtækið? 

andann. 
Starfsfólkið 

hefur eitthvað 
að segja og 
það er hlustað 

á það. 
Umbætur á 

ferlum, styttri 
afhendingar-
tími og betri 

gæði.  

mörgum. 
Náðum að 

breyta 
hugafarinu hjá 

okkur.  

viðskiptavininn 
(sjúklinginn). 

Meiri samvinna 
og minni múrar á 

milli eininga. 
Stöðugar 
umbætur. 

Hver er helsti 
ávinningur af 
straumlínustjórn
un fyrir... 

    

Fyrirtækið? Mjög góð áhrif 
á starfsmanna- 

andann. 
Starfsfólkið 

hefur eitthvað 
að segja og 
það er hlustað 

á það. 
Umbætur á 

ferlum, styttri 
afhendingar-
tími og betri 

gæði.  

Við teljum að 
þetta sé að 

bæta verkefna-
stjórnun, og að 
fólk sé byrjað 
að hafa áhrif á 

sína vinnu. 
Aukin 

starfsánægja.  

Hjá sumum 
deildum er 

ómissandi að 
halda 

töflufundina og 
fara yfir lykil-
mælikvarða og 

stöðugar 
umbætur.  

Færri villur, minni 
frávik. Sinnt fleira 

fólki á sama 
fjárframlagi og 

áður. Menningin 
hefur breyst ekki 
þessi núningur.  

Samstarfsaðila? Leggjum 
áherslu að 
vörur frá 

samstarfs-
aðilum séu 
staðlaðar. 

Við höfum 
verið að vinna 
með samstarfs-

aðilum og 
staðla með 
þeim verklag.  

Það var ekki 
byrjað. 

Reynt að vera 
skilvirkari og 
færri villur í 
pöntunum til 

lyfjafyrirtækja. 
Einnig höfum við 
verið að aðstoða 

heilsugæsluna við 
innleiðingu á 
straumlínu-

stjórnun. 
Viðskiptavini? Fá vörur alltaf 

á réttum tíma, 
betri gæði, 
öruggari 

afhendingartím
i, betri vörur, 

upplýsingaflæð
i sýnilegra.  

Ánægðari 
viðskipavinir 
vegna styttri 

tíma.  

Get ekki svarað 
því. 

Betri þjónusta, 
styttri tími, og 

sjúklingurinn þarf 
minna að þvælast 

á milli staða. 
Fjárhagslegur-

ávinningur fyrir 
almenning. 

Heldur þú að 
straumlínu-
stjórnun geti 

Já. Öllum 
fyrirtækjum.  

Já, öllum. Þetta 
er bara 

Já í öllum, en 
mikilvægt að 

Já öllum.  
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haft sömu áhrif 
hjá öðrum 
fyrirtækjum? Þá 
hvaða? 

En 
lykilþátturinn 
er að fólkið 

skilji 
tilganginn. 

spurning hvað 
á að nota hvar. 

nota réttu 
verkfærin.  

Allir 
starfsmenn 

verða líka að 
skilja.  

Hvar liggur 
ábyrgðin á 
straumlínu-
stjórnunar hjá 
ykkur? 

Í dag eru það 
framleiðslu-

stjórar.  

Fjármála og 
rekstrastýringu 

Forstjórinn. 
Deildastjóri 

virðisþróunar 
ber ábyrgð á 

innleiðingu inn 
í deildirnar. 

Ábyrgðin liggur 
hjá Guðrúnu 
Björgu. En 

Forstjórinn tekur 
alveg 100% þátt 

og sama má segja 
með yfirstjórnina. 

Hverjir eru 
helstu 
þátttakendurnir
? 

Allir. Allir. Framkvæmdast
jórn og forstjóri 
voru mjög virk. 

Í raun eru það 
allir. 

Hvernig verða 
nýir starfsmenn 
þátttakendur? 

Við erum með 
nýliða-

kynningu fyrir 
nýja 

starfsmenn. 
Eftir það getur 

hann farið í 
lean skólann ef 
þess er óskað.  

Það eru alltaf 
nýliða-

kynningar. 

Á ekki við.  Það fer ennþá eftir 
því hversu virk 
deildin er. En 

markmiðið er að á 
fyrsta hálfa árinu 

fara nýir 
starfsmenn á 

námskeið, lean 
0,1. 

Telur þú að 
straumlínu-
stjórnun verði 
að mestu óbreytt 
eftir áratug? 

Já ég held að 
prinsippin og 
tilgangurinn 
með þessu 

verði óbreytt 

Alls ekki. Þetta 
hefur 

gjörbreyst 
síðustu 10 árin. 
Það verður 

stöðug þróun á 
þessu meðan 

fólk hefur 
áhuga.  

Þetta verða 
alltaf sömu 

grunnatriðin. 
Hafa hlutina 

sýnilega, 
útrýma sóun, 
og vera með 

vel skilgreinda 
mælikvarða 

Grunnatriðin að 
virkja og vera í 

góðum 
samskiptum við 
stjórnendur og 

framlínu-
starfsmenn og 

kortleggja ferlana 
og sjá það þannig 

ég held að það 
verði. En það eiga 

eftir að koma 
meiri hjálpartæki, 

 
Tafla	1 – Samanburður viðtala  
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5.  Umræða  
Í upphafi var leitast eftir að svara hvort það væri ávinningur hjá íslenskum skipulagsheildum 

að innleiða straumlínustjórnun. Einnig vildi rannsakandi skoða hvernig skipulagsheildirnar 

nýta sér fræðin. Í þessum umræðukafla eru niðurstöður viðtala teknar saman og 

rannsóknarspurningum svarað. 

 

Skipulagsheildirnar innleiddu straumlínustjórnun  vegna þess að þær vildu bæta og 

einfalda ferla, vildu að starfsfólk tæki þátt í umbótum og vegna þess hve hröð stækkun var 

innan fyrirtækis. Ekki var um að ræða fjárhagslega krísu hjá fyrirtækjunum heldur ákall eftir 

breytingum á ferlum sem fyrir voru.  

Skipulagsheildirnar eru ólíkar og tvær af þeim geta ekki sótt þekkingu um 

hugmyndafræðina sem hentar þeirra skipulagsheild innan landssteinanna þar sem ekki er 

sambærilegt fyrirtæki á markaðnum sem hefur farið í gegnum slíkt innleiðingarferli. 

Straumlínustjórnun og þau verkfæri sem tilheyra þeim fræðum eru mörg og það þarf að taka 

tillit til þess í hvaða starfsgrein viðkomandi skipulagsheild er að starfa við. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar komu inn á að það eru til mörg verkfæri innan straumlínustjórnunar sem á að 

hjálpa til við innleiðingu, en það er mikilvægt að velja það sem hentar skipulagsheildinni, 

frekar en að þröngva inn þeim verkfærum sem eiga ekki við.  

Þrjár af skipulagsheildunum sóttu þekkingu út fyrir landssteinana og var það þekking 

sem átti vel við þá skipulagsheild sem átti að innleiða í. Höfundur telur að þær skipulagsheildir 

sem sækja sér viðeigandi þekkingu og nái að nýta verkfærin á réttan hátt ásamt því að huga að 

gildum fyrirtækisins eigi betur með innleiðingu straumlínustjórnunar. 

Innleiðing hjá Össuri, Landspítalanum og Icelandair gekk mun rólegra fyrir sig en hjá 

Símanum. Þau fyrrnefndu nýta sér þau verkfæri straumlínustjórnunar sem hjálpa þeim að ná 

árangri. Hjá þeim er straumlínustjórnun meiri rekstrarstefna og komin inn í menningu 

fyrirtækisins. Nokkrir viðmælendur komu inn á að byrja ekki á öllu í einu. Einbeita sér að einu 

verkefni í einu.   

 

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni hvort það sé ávinningur fyrir íslenskar 

skipulagsheildir að nýta sér aðferðafræði straumlínustjórnunar leiddi rannsóknin í ljós að öllum 

viðmælendum rannsóknarinnar fannst mikill ávinningur vera fyrir skipulagsheildirnar að nýta 

sér hugmyndafræðina. Hjá þeim skipulagsheildum sem hugmyndafræðin er enn við líði er 

helsti ávinningurinn fyrir fyrirtækin að starfsmanna andinn er orðinn betri. En í flestum 

tilfellum voru engar mælingar gerðar til að sanna slíkan ávinning. Einnig nefndu viðmælenndur 
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að starfsfólk getur haft áhrif á vinnuna sína, umbætur á ferlum og að bæta verkefnastjórnun. 

Rannsakanda fannst sá ávinningur sem hefur hlotnast af starfi Landspítalans mjög gleðilegur, 

spítalinn hefur sinnt fleira fólki á sama fjárframlagi og áður. Icelandair og Landspítalinn segja 

að helsti ávinningur fyrir viðskiptavinina séu ánægðari viðskiptavinir og betri þjónusta. Engar 

mælingar hafa verið gerðar til að styðja við þá ályktun.  

Út frá þessum niðurstöðum er hægt að draga ályktun að fyrirtækin hafi hlotnast einhver 

ávinningur. En eins og kom fram hér að framan eru mælingar ábótavant hjá fyrirtækjunum og 

því ekki hægt að koma með réttmæta niðurstöðu einungis af huglægu mati viðmælenda, þegar 

rætt er um starfsánægju og ánægju viðskiptavina.   

 

Önnur rannsóknarspurningin snérist um hvernig skipulagsheildirnar nýta sér fræði 

straumlínustjórnunar. Það eru margar leiðir til að nýta sér fræðin og engin ein leið rétt. Eins og 

kom fram í fræðilega kaflanum hér að framan er mikilvægt að hafa í huga að straumlínustjórnun 

er ekki bara safn verkfæra, aðferða eða meginreglna. Straumlínustjórnun er rekstrarstefna til 

að ná markmiðum fyrirtækisins.  

 Eins og í flestu þá eru fræðin sem við lesum í bók ekki alltaf eins í notkun í 

raunveruleikanum. Skipulagsheildirnar sem rannsakandi ræddi við tóku fram í mörgum 

tilfellum að hugmyndafræðin væri notuð þó svo að það væri ekki farið eftir “bókinni” í einu 

og öllu. En það mikilvæga er að skipulagsheildirnar tileinki sér hugsunarháttinn og aðlagi 

fræðin út frá skipulagsheildinni í stað þess að aðlaga fólkið að fræðunum.  

 En til að skoða hvaða leið fyrirtækin fóru ákvað rannsakandi að skoða fimm 

grundvallarreglur straumlínustjórnunar. Í rannsókninni kom í ljós að Landspítalinn er eina 

fyrirtækið sem fór nákvæmlega eftir öllum fimm grunnreglum straumlínustjórnunar (nánari 

útskýring á reglunum er að finna í kafla 2). Össur og Icelandair fóru ekki nákvæmlega eftir 

fræðunum en skoðuðu öll skrefin áður en innleiðing hófst. Hjá Símanum var mikið hringl á 

skilgreiningum í upphafi og mögulegt að ekki hafi verið gefin nægur tími til skilgreiningar áður 

en innleiðingarferlið hófst. Eins og fræðin segja er mikilvægt að grunnvinnan sé vel unnin því 

við reisum ekki TPS húsið á lélegum grunni. Það er spurning hvort að grunnvinnan hjá 

Símanum hafi ekki verið nægjanleg og því hafi innleiðingin ekki gengið upp.  

 Skipulagsheildirnar eru að nýta sér flest verkfæri straumlínustjórnunar sem eru listuð 

upp í kafla tvö. Allar skipulagsheildirnar nota stöðumatsfundi í formi töflufunda. Það eru 

misjöfn virkni á milli deilda hjá öllum skipulagsheildunum. Viðmælendur telja tilgang 

fundanna vera skýran og lagt upp með að allir taki þátt. Hjá Símanum voru töflufundir með 

öðru sniði þar sem fulltrúi frá hverju hlutverki innan deildarinnar sótti töflufund og kom svo 



	

	
	
45	

upplýsingum til skila til hinna starfsmannanna. Með þessari aðferð voru ekki allir þátttakendur. 

Eins og kom fram í kafla 2.4.9 er markmið fundanna að hafa samskipti og leysa vandamál í 

sameiningu. Á fundunum hafa allir tækifæri til að koma sínum hugmyndum á framfæri og nýta 

alla þekkingu sem deildin hefur að geyma til að leysa vandamál.  

Eins og kom fram hér að ofan er það ekki stefna Icelandair að hafa formlega innleiðingu 

á straumlínustjórnun. Ekki er gert ráð fyrir að þetta sé innleiðingaferli sem er gert beint upp úr 

bók um straumlínustjórnun.  

 

 Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var opin og snérist um hvort hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar gæti nýst fyrir aðrar skipulagsheildir og ef svo væri hvað 

skipulagsheildum hún gæti nýst. Allir viðmælendur voru sammála um að straumlínustjórnun 

gæti haft góð áhrif hjá öllum skipulagsheildum sama af hvaða stærðargráðu eða á hvaða 

starfsvettvangi. Öll tala viðmælendur um mikilvægi þess að nýta sér réttu verkfærin sem henta 

skipulagsheildinni í stað þess að reyna að nýta sér þau verkfæri sem henta öðrum. Einnig var 

komið inn á að starfsfólkið þyrfti að skilja tilganginn með innleiðingunni og fá fræðslu um 

straumlínustjórnun. Huga þarf að stefnu fyrirtækisins og skoða hvort að þessi hugmyndafræði 

aðlagist að henni.  

6. Lokaorð  
Rannsakandi hóf þessa vinnu með það í huga að verkfærin og fyrirtækjamenningin væru 

aðalatriði straumlínustjórnunar. Ef þessir tveir hlutir myndu ná að spila saman væri 

innleiðingin á grænni grein. En það sem höfundur komst að er að fleiri þættir spila inn í og 

fyrst og fremst að straumlínustjórnun er rekstrarstefna. Gildi, meginreglur, stöðlun og 

verkfærin eru allt þættir sem hafa áhrif. Þegar allir þessir þættir spila saman eru auðvelt að 

raungera rekstrarstefnuna. Fræðin eru góð til viðmiðunar en það er mikilvægt að hver og ein 

skipulagsheild aðlagi fræðin að sinni rekstrarstefnu.  

 Þessi tími sem hefur farið í skrif á þessari lokaritgerð hefur verið lærdómsríkur og áhugi 

rannsakanda á viðfangsefninu hefur vaxið mikið á þeim tíma. Rannsakandi myndi gjarnan vilja 

kynna sér efnið enn betur og mennta sig á þessu sviði. Ef rannsakanda gefst tækifæri á að 

framkvæma aðra rannsókn myndi rannsakandi vilja taka annan vinkil á rannsóknina og skoða 

straumlínustjórnun betur út frá rekstrarstefnu. Eins og kom fram hér að ofan er engin ein leið 

rétt þegar kemur að straumlínustjórnun. Grunnurinn verður alltaf sá sami eins og kom fram í 

fræðilega kaflanum þó svo að einhver breyting verði á fræðunum. Rannsakandi hlakkar til að 

fylgjast með breytingum sem verða á straumlínustjórnun næstu árin. 
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8. Viðaukar  
Í þessum kafla má finna viðauka sem tengjast rannsókninni. Viðtalsramman sem stuðst var við 

í viðtölum, samþykkisyfirlýsingu og svo að lokum viðtölin fjögur uppskrifuð.  

 

8.1. Viðauki 1  
Viðtalsrammi 

Hér að neðan má finna viðtalsramma fyrir BS verkefni í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Rannsóknin fjallar um straumlínustjórnun (e. Lean management) og hvort það sé 

ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki að nýta sér þá aðferðarfræði. Rannsakandi vil þakka ykkur 

kærlega fyrir þátttökuna í þessari rannsókn.  

 

Viðtalsrammi  
1. Undirstöðuatriði/bakgrunnur  

1.1. Af hverju straumlínustjórnun? 

1.2. Hvað fékk ykkur til að kynna ykkur straumlínustjórnun?  

1.3. Hver var hvatamaður þess að nýta sér straumlínustjórnun?  

1.4. Hvernig skilgreinið þið straumlínustjórnun?  

1.5. Kynntuð þið ykkur hugmyndafræði straumlínustjórnunar vel áður en ferlið hófst?  

1.5.1. Hvernig kynntuð þið ykkur fræðin?  

1.5.2. Hverjir tóku þátt? 

1.6. Hvaða verkfæri straumlínustjórnunar eru þið að nýta ykkur til að ná markmiðum 

ykkar?  

 

2. Innleiðingarferlið 

2.1. Hvenær hófst ferlið og hvernig hófst það?  

2.2. Hvernig var staðið að:  

1.  Skilgreiningu virðis í upphafi? (e. Identify Value)  

2. Skilgreiningu á virðisstraumi? (e. Map the Value Stream)  

3. Mótun flæðis? ( e. Create Flow)  

4. Skilgreina væntingar/óskir viðskiptavina? ( e. Establish Pull)  

2.3. Hvernig var ferlið áður en innleiðingin átti sér stað? 

2.4. Hver voru helstu vandamálin fyrir innleiðinguna? 
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2.5. Fenguð þið utanað komandi aðstoð við innleiðingu?  

2.6. Hvernig gekk að skilgreina og móta þá þætti sem nefndir eru í 2.2 og innleiðing 

þeirra?  

2.6.1. Hver voru markmiðin með innleiðingunni? 

 

 

3. Lean/straumlínustjórnun  

3.1. Hvernig notið þið lean/straumlínustjórnun?  

3.1.1. Er hægt að nota hugmyndafræðina í öllum deildum fyrirtækisins? Ef nei, þá 

hvar nýtist hún best?  

3.2. Hvaða og hvernig nýtið þið ykkur verkfæri lean? 

3.3. Hvaða starfsmenn hafa sýnt mest frumkvæði að því að bæta árangur? (e. Seek 

Perfection)  

3.4. Notist þið við stöðumatsfundi? 

3.4.1. Hverjir taka þátt?  

3.4.2. Hve oft?  

3.5. Er tilgangur stöðumatsfundanna skýr?  

3.5.1. Hjálpa þeir til við að ná markmiðunum?  

3.5.2. Hvað fer fram á fundunum? 

 

4. Áhrif og ávinningur  

4.1. Hvernig tók starfsfólk þessum breytingum að byrja að vinna með 

straumlínustjórnun?  

4.1.1. Var starfsfólk vel upplýst og næg kennsla um hugmyndafræðina sem 

fyrirtækið er að nota?  

4.2. Geta allir starfsmenn í fyrirtækinu greint frá markmiðum fyrirtækisins? (Markmið 

fyrirtækisins hvað varðar lean) 

4.2.1. Geta starfsmenn sýnt fram á hvað þeir eru að gera í starfi sínu sem er að hjálpa 

fyrirtækinu að ná markmiðum sínum?  

4.3. Hvernig áhrif hefur innleiðingin haft á fyrirtækið?  

4.4. Hver er helsti ávinningur af straumlínustjórnuninni fyrir...  

4.4.1. Fyrirtækið?  

4.4.2. Samstarfsaðila? 

4.4.3. Viðskiptavinina? 
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4.5. Heldur þú að straumlínustjórnun geti haft sömu áhrif hjá öðrum fyrirtækjum? Þá 

hvaða? 

 

5. Ábyrgð 

5.1. Hvar liggur ábyrgðin á lean/straumlínustjórnuninni hjá ykkur? 

5.2. Hverjir eru helstu þátttakendurnir?  

5.3. Hvernig verða nýir starfsmenn þátttakendur? 

 

6. Að lokum 

6.1. Telur þú að straumlínustjórnun verði að mestu óbreytt eftir áratug? 

 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna,  

Þórdís Sif Arnarsdóttir 

Sími: 846-3310 
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8.2. Viðauki 2  
Samþykki fyrir viðtal 

 

Nafn á rannsóknarverkefni: Er ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki að nýta sér aðferðafræði 

straumlínustjórnunar? 

 

Upplýsingar um verkefnið: Þessi eigindlega rannsókn er hluti af lokaverkefni til BS gráðu í 

viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. Verkefnið er unnið af Þórdísi Sif Arnarsdóttur. 

Markmið verkefnisins er að kanna hvort það sé ávinningur fyrir íslenskar skipulagsheildir að 

nýta sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Einnig verður skoðað hvernig íslensk fyrirtæki 

nýti sér fræðin um straumlínustjórnun.  

 

Viðtalið verður aðeins notað fyrir niðurstöður rannsóknar og verður eytt strax þegar rannsókn 

líkur. Þér er frjálst að sleppa einstökum spurningum og hætta viðtalinu hvenær sem er. Þér er 

velkomið að fá sendar niðurstöður ritgerðar áður en verkefni verður skilað inn. Ef það vakna 

einhverjar spurningar eða áhyggjur af niðurstöðum er þér velkomið að hafa samband:  

Þórdís Sif Arnarsdóttir: 846-3310 eða thordissa08@gmail.com 

 

Samþykki: Ég gef Þórdísi Sif Arnarsdóttur samþykki fyrir því að nota allar upplýsingar úr 

viðtalinu við gerð þessarar rannsóknar. Ég hef lesið ofangreindar upplýsingar og samþykki hér 

með þátttöku mína í rannsókninni: Er ávinningur fyrir íslensk fyrirtæki að nýta sér 

aðferðafræði straumlínustjórnunar? 

 

Samþykki þátttakanda:  

_________________________________________________ 

 

Netfang/símanúmer þátttakanda: ________________________________ 

 

Staður og dagsetning: __________________________________________ 

 

Undirskrift spyrjanda:__________________________________ 

 

	



	

 

 
 
 


