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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er farið yfir aðferðafræði í stjórnun sem kallast Lean Management og 

hefur fengið íslenska heitið straumlínustjórnun. Farið er yfir undirstöðuatriði og uppruna 

aðferðafræðarinnar ásamt því að skoða í fræðilegu samhengi hvernig notkun 

þjónustufyrirtækja á aðferðafræðinni hefur aukist, en upphaflega var hún fundin upp fyrir 

framleiðslufyrirtæki. Farið er yfir skiptar skoðanir um notkun aðferðafræðinnar hjá 

þjónustufyrirtækjum. 

Í ritgerðinni var leitast eftir að svara hver staða straumlínustjórnunar væri hjá 

íslenskum fjármálafyrirtækjum og hver upplifun stjórnenda væri á aðferðafræðinni. Í 

seinni hluta ritgerðarinnar er farið yfir niðurstöður megindlegrar rannsóknar um stöðu 

innleiðingar straumlínustjórnunar hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum og upplifun 

stjórnenda af innleiðingunni og þeim ávinningi sem af innleiðingunni hefur hlotist. Einnig 

er kannað hvers vegna stjórnendur fyrirtækja sem notast ekki við straumlínustjórnun hafa 

ekki innleitt hana.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjölmennari fyrirtæki innleiði frekar 

aðferðafræðina en þau sem hafa færri starfsmenn. Þeir stjórnendur sem höfðu innleitt 

straumlínustjórnun voru sammála um að innleiðingin hafði leitt til ávinnings og skapaði 

betra skipulag í þeirra vinnuumhverfi. Áhugavert var, í samanburði við niðurstöður 

annarra rannsókna, að bætt starfsánægja og fjárhagslegur ávinningur voru þeir þættir 

sem mældust lægstir af þeim möguleikum sem voru gefnir þegar spurt var um ávinning 

af innleiðingunni. Stjórnendur sem störfuðu í fyrirtækjum sem höfðu ekki innleitt 

straumlínustjórnun nefndu þekkingarleysi helstu ástæðu þess að aðferðafræðin hafði 

ekki verið innleidd. Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að stjórnendur töldu 

að innleiðingin hefði getað verið árangursríkari ef markmið hefðu verið skýrari og 

eftirfylgni markvissari.  
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Abstract 

The dissertation explores the approach to management commonly known as Lean 

Management. Key practical perspectives are considered along with basic theoretical 

concepts. Whilst lean management originated within manufacturing industries, its 

principles and underlying philosophies have more recently been adopted and 

implemented in organisations within services, including the financial sector. This 

development is discussed from a critical perspective by considering theoretical debates 

within the lean management literature as well as practical issues and concern. 

The research is guided by two principal questions: first, to what degree has the lean 

management approach been implemented among firms and organisations within the 

Icelandic financial industry and, second, how is the lean experience perceived by 

managers utilising the lean approach in their organisations’ daily operations. In case lean 

management had not been introduced within the organisation the research also sought 

to establish what reasons organisations had not for doing so.  

The research established that among the participating organisations the lean approach 

to management is more likely to be implemented in larger organisations. It was the 

general perception of managers that lean management had proved to be beneficial for 

the organisations and lead to improvements and greater effectiveness of operational 

processes. 

However the findings of the present study indicate that the lean management 

experience has not been universally positive or beneficial. In particular, the research 

found staff moral (job satisfaction and commitment) and financial performance to be the 

two lowest scoring factors among those included and investigated in the research. It was 

also found that, among organisations that had adopted the lean approach, management 

perception was that clearer objectives, guiding the implementation of the lean approach, 

as well as better design of lean management structures/processes could have produced 

better organisational outcomes overall. 

Finally, the research found lack of expertise and familiarity with the lean concept and 

methods to be the main reason for not adopting lean management as the principal 

approach to management. This tended to be the case among the smaller organisations 

included in the survey. 
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1  Inngangur  

Á 21. öld þegar umhverfi fyrirtækja er síbreytilegt og og tæknin þróast dag frá degi 

verður það æ mikilvægara að fyrirtæki sýni hagkvæmni í rekstri á sem flestum sviðum og 

séu tilbúin að aðlagast þeim breytingum sem eiga sér stað. Þetta á sérstaklega við um 

fjármálafyrirtæki þar sem samkeppni, auknar reglugerðir og háir staðlar gera rekstur 

þessara fyrirtækja þyngri (Leyer og Moormann, 2014). 

Það er mikilvægt að fyrirtæki séu undirbúin því að verða fyrir efnahagslegum áföllum 

líkt og þeim sem efnahagshrunið á Íslandi og í heiminum árið 2008 hafði í för með sér. Á 

þeim tíma urðu fjármálafyrirtæki á Íslandi fyrir miklu höggi og mörg þurftu að leita leiða 

til að auka hagkvæmni sína og skera niður kostnað. Einhver fjármálafyrirtæki fóru þá leið 

að segja upp starfsfólki til að draga úr kostnaði, önnur þurftu einfaldlega að hætta 

starfsemi sinni og enn önnur fóru að leita leiða til að auka hagkvæmni og minnka kostnað 

með því að draga úr þeirri sóun sem átti sér stað í rekstri þeirra (Steinþór Guðbjartsson, 

2008). 

Ein leið til að draga úr sóun og auka hagkvæmni er að innleiða aðferðafræði sem kallast 

straumlínustjórnun (Womack og Jones, 2003). Með innleiðingu aðferðafræðinnar á að 

vera hægt að auka framleiðni, gæði, starfsánægju og minnka kostnað (Pedersen og 

Huniche, 2011). Upphaflega var aðferðafræðin fundin upp fyrir framleiðslufyrirtæki en 

þjónustufyrirtæki hafa í auknum mæli innleitt aðferðafræðina undanfarin ár. Skiptar 

skoðanir eru á því hvort straumlínustjórnun eigi við þjónustufyrirtæki (Piercy og Rich, 

2009) og hafa ýmsir fræðimenn gagnrýnt aðferðafræðina (Hines, Holweg og Rich, 2004; 

Arfmann og Barbe, 2014; Leyer og Moormann, 2014). Þeir vilja til dæmis meina að hún sé 

ekki mannúðleg og að of mikil pressa sé á starfsmenn að sýna stöðugar umbætur með því 

að fara á gagnrýninn hátt yfir vinnuferla sína. Aðrir fræðimenn og ráðgjafafyrirtæki skrifa 

um það að fyrirtæki og stofnanir geti innleitt straumlínustjórnun í sín fyrirtæki og náð 

miklum ávinningi (McKinsey og Company, 2008; 2011; PricewaterhouseCoopers, 2012) 

en það er vandasamt verk og samspil margra þátta (Pedersen og Huniche, 2011).  

Í þessari ritgerð er fjallað um uppruna aðferðafræði straumlínustjórnunar og farið yfir 

hvernig hún hefur verið notuð hjá fyrirtækjum. Farið er yfir fyrri rannsóknir á 

aðferðafræðinni og að lokum eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem höfundur 

framkvæmdi. Í rannsókninni var leitast við að kanna stöðu straumlínustjórnunar hjá 
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fjármálafyrirtækjum á Íslandi. Höfundur hafði áhuga á að vita hversu algengt væri að 

fjármálafyrirtæki innleiddu aðferðafræðina í sinn rekstur. Umræða um 

straumlínustjórnun hefur verið bæði jákvæð og neikvæð og því var eitt markmið 

rannsóknarinnar að skoða hvaða ávinning stjórnendur sem starfa í fyrirtækjum sem hafa 

innleitt aðferðafræðina telja að hafi náðst. Þátttakendur í rannsókninni voru einungis 

stjórnendur en hlutverk þeirra er sérstaklega mikilvægt við innleiðingu 

straumlínustjórnunar. Einnig hafði höfundur áhuga á að vita á hvaða forsendum 

stjórnendur höfðu ekki innleitt aðferðafræðina í sínum fyrirtækjum.  

Rannsóknarspurningarnar voru fjórar:  

R1: Hvernig fjármálafyrirtæki hafa innleitt straumlínustjórnun? 

R2: Hvaða ávinning telja stjórnendur að þeir hafi fengið með innleiðingunni?  

R3: Hvað hefði mátt betur fara við innleiðingu straumlínustjórnunar? 

R4: Hvaða ástæður nefna stjórnendur fyrir því að hafa ekki innleitt  

    straumlínustjórnun? 

 

 

 



 

13 

2 Verkefnastjórnun 

Með aukinni hnattvæðingu hefur samkeppni milli fyrirtækja aukist til muna, þekking 

mannsins hefur aukist og náð til fleiri landa ásamt því að eftirspurn eftir flóknum, 

háþróuðum og sérhönnuðum vörum og þjónustu hefur margfaldast. Þessi atriði ásamt 

fleirum hafa sýnt fram á gagnsemi og nauðsyn verkefnastjórnunar. Fleiri fyrirtæki og 

stofnanir hafa þurft að taka upp teymisvinnu til að vinna að vörum og þjónustu sem 

einstaklingar unnu einir að áður. Framleiðsluferli hafa í kjölfarið orðið flóknari og krefjast 

enn þróaðri kerfa til að stjórna ferlinu (Meredith og Mantel, 2003). 

Project Management Institute (e.d.) skilgreinir verkefni sem ákveðna virkni innan hóps 

þar sem markmiðið er að skapa einstaka vöru, þjónustu eða niðurstöðu. Verkefni hafa 

iðulega upphaf og endi, þau hafa skilgreint umfang og hráefni/auðlindir. Verkefni eru 

einstök á þann hátt að þau eru ekki einhver ákveðin venja heldur eru þau röð aðgerða 

sem miðast að því að ná ákveðnu takmarki. Til þess að framleiða ákveðna vöru eða 

þjónustu gætu mismunandi hópar starfsfólks þurft að vinna saman þrátt fyrir að vinna 

ekki endilega dagsdaglega hlið við hlið. Mismunandi deildir þurfa að hafa sterk tengsl á 

milli hverrar annarrar til þess að samvinnan gangi sem best. Hvort sem framleiðslan er er 

að reisa byggingu, framleiða bíl eða útbúa lánaskjöl þá eru þetta allt tegundir af vörum og 

hverju ferli þarf að vera stjórnað á sem hagkvæmastan máta til þess að vörunni sé skilað 

á réttum tíma og kostnaði haldið innan þess ramma sem hefur verið settur (Project 

Management Institute, e.d.). 

Hlutverk verkefnastjóra er mjög mikilvægt en hann sér um að hafa yfirumsjón með 

verkefninu. Það felur í sér að skipuleggja, áætla kostnað og tíma ásamt því hvetja og leiða 

áfram þá aðila sem taka þátt í verkefninu. Hlutverk verkefnastjóra er jafnframt að tengja 

saman mismunandi einstaklinga og teymi til að vinna að ákveðnum hlutum verkefnis. 

Ábyrgð þeirra er mikil, oft eru þeir í beinu sambandi við viðskiptavini og þurfa að mæta 

þeirra kröfum en einblína þó á þau verk sem eru gerleg og skapa virði. Þeir sjá um að 

auðlindum verkefnisins sé ráðstafað á sem hagkvæmastan máta og á réttum tímum með 

því að láta réttu einstaklingana gera þá hluti sem þeir gera best (Larson og Gray, 2011).  
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2.1 Aðferðafræði verkefnastjórnunar 

Til eru margar mismunandi aðferðir við verkefnastjórnun og hafa þær verið þróaðar 

fyrir mismunandi iðnað og verkefni. Grunnur verkefnastjórnunar er nokkuð einfaldur og 

hafa mismunandi aðferðir verið þróaðar og sniðnar að þeim þörfum sem óskað er eftir 

hverju sinni. Í þessum kafla verður farið yfir nokkrar af helstu aðferðum 

verkefnastjórnunar. 

Grunnur verkefnastjórnunar 

Grunnur verkefnastjórnunar er nokkuð einfaldur og skiptist í fimm skref þar sem fyrsta 

skrefið er undirbúningur verkefnis og þar á eftir kemur áætlanagerð. Þegar undirbúningi 

og áætlanagerð er lokið tekur framkvæmdin við. Eftir framkvæmdina fylgir eftirlit og 

stýring til að halda verkinu innan þess ramma sem hefur verið settur í fyrri skrefum. 

Síðasta skrefið er að loka verkefninu og frágangur tekur við (sjá mynd 1) (Larson og Gray, 

2011). 

 

 

Mynd 1: Grunnskref verkefnastjórnunar 

 

Ein aðferðafræði verkefnastjórnunar kom fram árið 1989 þegar breska tölvu- og 

fjarskiptastofnunin þróaði aðferðafræði sem kallast PRINCE2 og er mikið notuð hjá hinu 

opinbera í Bretlandi. PRINCE2 er skammstöfun á Projects In Controlled Environments eða 

verkefni í stýrðu umhverfi. Í PRINCE2 er lögð áhersla á að tilgangur verkefnis sé mjög skýr 

og að auðveldlega sé hægt að réttlæta verkefnið áður en það er sett af stað. Vinna 

teymisins er skipulögð og verkefnið er nálgast út frá vörunni. Áhersla er lögð á að skipta 

verkefninu í stig sem eru viðráðanleg og sem er hægt að stjórna. Sveigjanleiki spilar stórt 

hlutverk í þessari aðferðafræði og mikilvægt er að það sé hægt að taka stefnubreytingar 

Undirbúningur Áætlanagerð Framkvæmd

Eftirlit & 
Stýring

Lokun 
verkefnis / 
frágangur
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eftir því hvar verkefnið er statt. Aðferðafræði PRINCE2 gengur út á að upphafi, miðju og 

endi verkefnis sé stjórnað vel og skipulagt fyrirfram svo það sé búið að undirbúa og áætla 

áður en farið er af stað í verkefnið. Halda verður sama aga í gegnum allt verkefnið og 

þegar því hefur verið lokið þá þarf að hreinsa upp þau smáatriði sem eftir eru svo 

fullkomnun sé náð (PRINCE2, e.d.).  

Næsta aðferðafræði sem verður farið yfir er Critical Chain Project Management 

(CCPM) sem var þróuð af Dr. Eli Goldratt og var fyrst birt í bók eftir hann sem kom út árið 

1997. Bókin og aðferðafræðin voru gefin út þar sem of mörg verkefni voru slæglega unnin, 

lélegri afurð var skilað ásamt því að verkefni fóru iðulega langt fram úr þeirri kostnaðar- 

og tímaáætlun sem þeim var sett. Ólíkt öðrum aðferðafræðum verkefnastjórnunar þá er 

áhersla CCPM að áætla og stjórna þeim auðlindum sem eru nauðsynlegar til að 

framkvæma þau verkefni sem þarf. CCPM leitast eftir því að halda auðlindum verkefnisins 

jafn hlöðnum eftir því sem líður á en hver verkþáttur þarf að geta byrjað á mismunandi 

tímum og verkefnateymið þarf að geta skipt á milli verka innan verkefnisins til að halda 

verkefninu á áætlun (Millhiser og Szmerekovsky, 2012; Goldratt UK, e.d.) 

Að lokum er það Agile, en það er aðferðafræði verkefnastjórnunar í 

hugbúnaðargerð. Uppruna hugtaksins má rekja aftur til ársins 2001 þegar hinir ýmsu 

aðilar úr hugbúnaðargeiranum komu saman til að reyna að finna sameiginlega niðurstöðu 

um aðferðafræði í hugbúnaðargerð. Áður en Agile nafnið var tekið upp hafði verið notast 

við orðið léttvigtaraðferðir en þær tóku við af þungavigtaraðferðum. Þungavigtaraðferðir 

voru upphaflegu aðferðirnar í verkefnastjórnun fyrir hugbúnaðargerð. Slíkar aðferðir voru 

þungar í umfangi, innihéldu stíft regluverk og buðu ekki upp á mikinn sveigjanleika. Agile 

þróaðist í öfuga átt frá þessum þungavigtaraðferðum en aðferðafræðin gerir 

verkefnastjórnunina mun léttari í umfangi og leyfir stöðugar breytingar í þróunarferlinu. 

Leitast er eftir því að forritarar og viðskiptavinir vinni saman að því að þróa vöruna í 

gegnum ferlið með stöðugum prófunum. Innan Agile aðferðafræðinnar eru svo hin ýmsu 

verkfæri sem hvert hefur sína sérstöðu. Dæmi um verkfæri innan Agile eru meðal annars 

Extreme Programming og Scrum (Serrador og Pinto, 2015, Fowler. 2005). Í næsta kafla 

verður farið yfir aðra gerð verkefnastjórnunar, straumlínustjórnun, en sú aðferð er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar.  
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2.2 Straumlínustjórnun 

Straumlínustjórnun (e. lean management) er hugmyndafræði á sviði stjórnunar sem 

var upphaflega hugsuð fyrir framleiðslufyrirtæki. Straumlínustjórnun hefur það að 

leiðarljósi að hámarka virði viðskiptavinarins með því að raða virðisskapandi aðgerðum í 

rétta röð og framkvæma þessar aðgerðir á sem hagkvæmastan máta. Það leiðir til minni 

sóunar á störfum þess mannauðs sem starfar hjá fyrirtækinu, á þeim tækjum sem 

fyrirtækið notar og minnkar sóun á tíma og plássi. Fyrirtæki sem vinnur eftir 

straumlínustjórnun skilur það virði sem viðskiptavinurinn leitast eftir og notar sína 

kjarnahæfni til þess að skapa stöðuga virðisaukningu. Markmiðið er að skapa ferli sem 

skapar fullkomið virði án nokkurrar sóunar. Með því að eyða sóun verða til ferli sem 

þarfnast minna erfiðis af hönd starfsmanna, minna rýmis, minna fjármagns og minni tíma 

til þess að búa til hnökralausar vörur og þjónustu. Fyrirtæki sem innleiða 

straumlínustjórnun eru fljótari að aðlagast breyttum kröfum viðskiptavinar með breiðara 

úrvali af vörum, betri gæðum, lægri kostnaði og sneggri afgreiðslutíma (Womack og 

Jones, 2003). Straumlínustjórnun er í raun breyting á menningu og það er mikilvægt að 

stjórnendur átti sig á því. Ef stjórnendur gera sér ekki grein fyrir þessu er innleiðing 

straumlínustjórnunar dæmd til að mistakast (Radnor og Osborne, 2012). 

Upphaflega notkun hugtaksins straumlínustjórnun má rekja til manns að nafni John 

Krafcik, en hann notaði nafnið í rannsókn sem bar heitið International Motor Vehicle 

Program. Rannsóknin fjallaði um framleiðslukerfi Toyota, Toyota Production System 

(TPS). Það var svo James P. Womack sem ýtti enn frekar undir notkun hugtaksins í bók 

sinni The Machine That Changed the World (Anand og Kodali, 2009). Það framleiðslukerfi 

sem var helst talað um áður en TPS kom til sögunnar var fjöldaframleiðslukerfi Henry 

Fords, stofnanda bifvélaframleiðandans Ford. Uppfinning Fords, frá árinu 1913, 

gjörbreytti framleiðsluferlinu innan verksmiðjunnar (Ford Motor Company Ltd., e.d.). 

Með þessu kerfi gat Ford aukið framleiðni en galli kerfisins var sá að erfitt var að mæta 

kröfum neytenda með framleiðni fjölbreyttra útgáfa af vörum  ásamt því að hætta var á 

að fyrirtæki sætu uppi með mikinn lager (Holweg, 2006). 
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Grunnreglur straumlínustjórnunar urðu til út frá aðferðafræði sem Taiichi Ohno, 

yfirmaður hjá Toyota, bjó til í kringum 1950 og heitir Toyota Production System (TPS). 

Aðferðafræðin var þróuð með það að markmiði að framleiða vörur með stöðugu flæði 

þeirra ferla sem koma að framleiðslunni (Anand og Kodali, 2009). Fram kom í bók Womack 

og Jones (2003) að straumlínustjórnun notaði helmingi minna af öllu sem þarf til 

framleiðslu á vöru svo sem mannlegum átökum, verkfærum og plássi ásamt því að 

uppfinning nýrra afurða tæki skemmri tíma. Þessir þættir áttu að stuðla að því að 

fyrirtækið framleiddi betri vöru með færri mistökum og gæti boðið upp á meira úrval 

(Womack og Jones, 2003).  

Toyota vann eftir ákveðnum grunngildum sem sköpuðu þá framtíðarsýn sem fyrirtækið 

vildi vinna eftir. Til að verða straumlínulaga þurfti ákveðin hugsunarhátt, það þurfti að 

fylgja ákveðnum gildum og nota þau verkfæri sem höfðu verið fundin upp fyrir 

straumlínustjórnun. Grunngildi Toyota var það sem skapaði straumlínustjórnun en það að 

hugsa straumlínulaga var ákveðinn hugsunarháttur sem þurfti að tileinka sér ef fyrirtæki 

höfðu hug á að innleiða straumlínustjórnun. Grunngildi TPS voru útskýrð af Liker og Meier 

(2006) í 4P módeli sem var þróað og hannað í bók þeirra The Toyota Way. Þessi fjögur P 

eru í raun fimm. Það fyrsta stendur fyrir Philosophy, sem má túlka sem lífsspeki, en með 

því var átt við að stjórnendur Toyota sáu fyrirtækið sem stofnun sem bjó til virði fyrir 

samfélagið, samstarfsfólk og viðskiptavini. Stjórnendur Toyota áttuðu sig á því að þeir 

voru að starfa á ákveðnum tímakafla í lífi Toyota og markmið þeirra var að láta fyrirtækið 

og starfsfólkið vaxa meðan þeir voru við stjórn. Því byggðu þeir sínar ákvarðanir á 

langtímasjónarmiðum þrátt fyrir að það gæti verið á kostnað fjárhagslegra markmiða til 

skamms tíma. Næsta P-ið stendur fyrir Process eða ferla. Ferlar skipuðu veigamikið 

hlutverk í starfi Toyota enda höfðu stjórnendur fyrirtækisins lært að með því að deila 

reynslu sinni og prófa sig áfram með mismunandi ferla sem sköpuðu meiri hagkvæmni 

fengu þeir þá niðurstöðu sem þeir óskuðu eftir. Markmiðið var að skapa samfellt 

framleiðsluferli þar sem tíma starfsmanna væri ekki eytt í óþarfa bið og skapa 

vinnuumhverfi sem dreifði álagi jafnt á starfsfólk. People & Partners eða fólk og 

samstarfsaðilar voru næstu P-in sem útskýrðu þau gildi sem Toyota vann eftir. Með þeim 

er átt við að Toyota legði mikla áherslu á að láta starfsmenn sína og samstarfsfélaga vaxa 

og þróast með því að hvetja þá til að hugsa á gagnrýninn hátt, tala um þau vandamál sem 

komu upp og miðla reynslu sín á milli. Toyota bjó til stjórnendur og réð sjaldnast 
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utanaðkomandi aðila til þess að taka við stjórnendastarfi. Samkvæmt Toyota var það mjög 

erfitt ferli að þurfa að taka inn utanaðkomandi stjórnendur þar sem það tók langan tíma 

að koma inn hugsunarhætti fyrirtækisins hjá þeim. Stjórnendur Toyota þurftu að búa yfir 

þeirri lífsspeki sem var fyrsta grunngildið í menningu Toyota en hún verður ekki innleidd 

inn í stjórnanda á skömmum tíma. Loka grunngildið er Problem solving eða leitin að 

lausnum. Þegar vandamál voru stöðugt tekin fyrir og þau rædd varð það til þess að 

grunnvandamál leystust og sóun var útrýmt. Þetta leiddi einnig til þess að þegar einhver 

starfsmaður Toyota leysti vandamál þá var hann líklegri til þess að segja frá og útskýra 

fyrir sínum samstarfsmönnum hvernig þetta ákveðna vandamál væri leyst (Liker og Meier, 

2006a).  

Aðferðafræði straumlínustjórnunar hefur oft verið borið saman við byggingu. Allir 

þættir byggingarinnar verða að vinna saman svo húsið sé heilsteypt og það haldi vatni og 

vindum. Eins og sjá má á mynd 2  er grunnurinn sá að fyrirtæki framleiðir vörur og 

þjónustu í jöfnu flæði ásamt því að ferlarnir í framleiðslunni eru staðlaðir. Útveggirnir eru 

studdir af verkfærum straumlínustjórnunar sem láta hráefni flæða á milli ferla til að koma 

rétta hlutnum á réttan stað á réttum tíma og verkfærum sem greina frávik í framleiðslu 

fyrirtækisins og gera vandamál sýnileg. Inni í húsinu er andi hússins en hann skapast af því 

fólki sem vinnur í fyrirtækinu og þeirra samvinnu. Með hjálp starfsfólksins og þeirra 

verkfæra sem hafa verið hönnuð fyrir straumlínustjórnun myndast menning sem stuðlar 

að stöðugum umbótum. Þegar þessir þættir vinna saman á sem bestan máta skapar 

fyrirtækið vöru og þjónustu í bestu gæðunum, á lægsta kostnaðnum, stysta 

afgreiðslutímanum, mesta örygginu og ýtir undir góðan starfsanda (Liker og Morgan, 

2006b). 

 

Mynd 2: Hús straumlínustjórnunar (Mynd fengin frá Liker og Morgan, 2006) 
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2.2.1 Undirstöðuatriði og innleiðing straumlínustjórnunar  

James P. Womack og Daniel T. Jones (2003) skilgreindu virði, virðisstraum, flæði, 

vöntun og fullkomnun sem fimm meginreglur straumlínustjórnunar. Nauðsynlegt er að 

þessi undirstöðuatriði séu innleidd á öllum sviðum fyrirtækisins, hvort sem það er hjá 

fólkinu á gólfinu eða stjórnendum, til þess að farsæl innleiðing geti átt sér stað. Hver 

skipulagsheild þarf að skoða hver tilgangur sinn er og hvaða virði hún skili til 

viðskiptavinarins. Útbúa þarf ferla sem eru vel hannaðir og auðveldir í notkun ásamt því 

að hvetja og örva starfsfólk til að viðhalda og bæta flæði skipulagsheildarinnar. 

Samkvæmt Womack og Jones (2003) eiga mörg fyrirtæki erfitt með þessi atriði og ná ekki 

að skilgreina tilgang fyrirtækisins út frá sjónarhorni viðskiptavinarins, ferlar eru ekki 

nægilega skilgreindir og starfsfólk er oft ekki hvatt áfram til að bæta þá ferla sem það 

starfar við.  

Áður en lengra er haldið er rétt að fara vel yfir meginreglur straumlínustjórnunar. 

Samkvæmt fyrstu reglunni er mikilvægt að skilgreina hvers viðskiptavinurinn þarfnast frá 

fyrirtækinu og hvaða virði fyrirtækið getur búið til út frá sjónarhorni viðskiptavinarins, 

hvort sem það er vara eða þjónusta. Til þess að hugsa straumlínulaga þarf að taka 

meðvitaða ákvörðun um að reyna að skilgreina virði nákvæmlega hvað varðar það að búa 

til sérstaka vöru með sérstaka getu sem er seld á sérstöku verði og komið til neytenda í 

gegnum þá dreifingarleið sem hentar viðskiptavininum. Til þess að komast að því hvað 

skapar raunverulega virði þarf að gleyma núverandi eignum og tæknikunnáttu sem 

fyrirtækið þekkir svo vel og endurhugsa hvað raunverulega skapar virði með teymi sem 

hefur árangur fyrirtækisins að leiðarljósi. Næsta skref er að kortleggja virðisstraum 

vörunnar, það er finna öll þau þrep sem varan fer í gegnum í framleiðsluferli sínu og taka 

út þau þrep sem skila ekki virði. Í þessu skrefi þarf að fara í gegnum öll þau ferli sem 

fyrirtæki þurfa að fara í áður en vara eða þjónusta er sköpuð. Öll fyrirtæki sem framleiða 

vöru þurfa að hanna vöruna nákvæmlega og útfæra tæknilega hönnun hennar með 

verkfræðingum og hönnuðum. Einnig þurfa fyrirtæki að útfæra það hvernig afhending 

vörunnar á að fara fram frá því að varan hefur verið pöntuð. Að lokum þarf að útfæra 

framleiðsluferlið þar sem hráefnum er breytt í vöru. Í þessum verkefnum eru mörg þrep 

sem varan þarf að fara í gegnum og þegar fyrirtæki grandskoða virðisstraum vöru sinnar 

þá kemur nánast alltaf upp mikil sóun. Eftir að ítarlegri greiningu á virðisstraumi vörunnar 

hefur verið lokið þarf að láta öll þrepin vinna saman og þétta aðgerðirnar til að mynda 
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sem besta flæði í framleiðslunni. Þetta skilar sér í styttra og hagkvæmara framleiðsluferli, 

hvort sem verið er  að framleiða vöru eða þjónustu. Til að skapa flæði er mikilvægt að 

ferill hvers verkefnis sé skoðaður mjög ítarlega og að fundið sé besta mögulega flæðið. 

Hvatt er til þess að fyrirtæki og stofnanir ögri núverandi ferlum því að mögulega er A – B 

– C ekki besta leiðin heldur A – C –B og þannig skapast besta flæðið. Þegar fullkomið flæði 

er komið á vöruna þá þarf að framleiða eftir eftirspurn. Neytendur þurfa að toga vöruna 

úr virðisstraumnum frekar en að fyrirtæki og stofnanir ýti vöru sinni og þjónustu á 

viðskiptavini sína. Það þarf að framleiða eins og eftirspurnin segir til um og viðskiptavinur 

þarf að fá vöruna þegar honum hentar. Þar af leiðandi er mikilvægt að framleiðandinn 

geti framleitt vöruna á sem skemmstum tíma svo ekki þurfi að sitja uppi með stóran lager 

af vörum heldur að það sé aðeins framleitt eins og eftirspurnin segir til um (Womack og 

Jones, 2003). Dæmi um þetta er bókaframleiðandi sem þarf að senda mikið magn af 

hverju upplagi í förgun vegna þess að hann veit ekki hvað seljast margar bækur. Ef það 

væri hægt að prenta út bók þegar viðskiptavininum vantar bókina og hann þurfi ekki að 

bíða í langan tíma þá væri það mun hentugri lausn að því gefnu að framleiðslukostnaður 

sé sá sami. Það er betra að  bíða eftir því að markaðurinn búi til eftirspurn eftir vörunni 

heldur en að ýta vörunni á markað. Að lokum, þegar búið er að ákveða það virði sem á að 

skapa og stjórnendur hafa kortlagt virðiskeðju fyrirtækisins, þarf að byrja á byrjuninni 

aftur og eyða út þeim óþarfa skrefum sem valda sóun. Með því að keyra þennan hring 

aftur og aftur minnkar sóun og fyrirtækið verður nær því að ná fullkomnun með sína vöru 

og þjónustu (Womack og Jones, 2003).  
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2.2.2 Þróun straumlínustjórnunar  

Líkt og komið hefur fram er upphaf straumlínustjórnunar rakið til bílaframleiðandans 

Toyota sem þróaði þann hugsunarhátt sem liggur að baki straumlínustjórnun. Toyota bjó 

við erfiðar aðstæður eftir seinni heimstyrjöldina og samkeppni í bílaframleiðslu í Japan 

var mikil. Þetta erfiða rekstrarumhverfi leiddi til þess að fyrirtækið varð að finna leiðir sem 

nýttu auðlindir og hráefni fyrirtækisins sem best. Upplýsingar um aðferðir 

straumlínustjórnunar fóru þó ekki að berast utanaðkomandi fyrirtækjum fyrr en á áttunda 

áratugnum. Hines, Holweg og Rich (2004) ræða í grein sinni hvernig áhersluatriði 

straumlínustjórnunar hjá fyrirtækjum hafa færst frá því að einblína á framleiðslugólfið og 

minnka kostnað yfir í að einblína á að auka virði eða upplifað virði viðskiptavinarins. Virði 

er búið til með því að eyða sóun og draga úr kostnaði en virði á sér líka stað ef vörum og 

þjónustu, sem viðskiptavinurinn metur sem virði, er bætt í þann vöruflokk sem fyrirtæki 

hafa á sínum boðstólum án þess að fyrirtækið þurfi að auka kostnað. Nálgun fyrirtækja á 

straumlínustjórnun hefur einnig breyst mikið á síðustu áratugum frá því að fyrirtæki 

innleiddu upphaflega aðeins þau verkfæri sem voru í boði fyrir straumlínustjórnun yfir í 

að einblína á mikilvægi þess að fyrirtækið verði lærdómsfyrirtæki sem hefur það að 

markmiði að auka virði viðskiptavinarins. Þróun straumlínustjórnunar hefur verið mikil á 

undanförnum áratugum og mun halda áfram að þróast. Niðurstöður Hines, Holweg og 

Rich eru þær að eftir því sem straumlínustjórnun er færð lengra frá uppruna sínum, 

framleiðslugólfinu, þá þurfi að aðlaga þau verkfæri og þann hugsunarhátt sem eru innan 

aðferðafræðarinnar að þeim nýju starfsgreinum sem hafa verið að innleiða 

straumlínustjórnun (Hines, Holweg og Rich, 2004) 

Gerðar hafa verið tilraunir til þess að heimfæra hin ýmsu verkfæri sem hönnuð hafa 

verið fyrir framleiðslufyrirtæki yfir á þjónustufyrirtæki. Ein af þeim greinum sem hafa 

verið skrifaðar í þeim tilgangi er eftir Bonaccorsi, Carmignani og Zammori (2011) en þeir 

komu með tillögu til að stjórna virðisstraumnum út frá þeim viðmiðum sem 

þjónustufyrirtæki þarfnast. Þeirra módel nefndist Service Value Stream Management 

(SVSM) en það var þeirra mótsvar við Value Stream Management (VSM) sem þeir voru í 

vafa um að hægt væri að innleiða beint í þjónustufyrirtæki. Að greina virðisstrauminn er 

eitt undirstöðuatriði straumlínustjórnunar eins og hefur komið fram (Womack og Jones, 

2003). Tillaga Bonaccorsi, Carmignani og Zammori snýr að skrefum sem gera 

skipulagsheildina straumlínulaga. Fyrsta skrefið snýr að því að skuldbinda sig að reglum 
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straumlínustjórnunar og undirstrikar mikilvægi þess að þörf fyrirtækisins fyrir breytingar 

sé studd af æðstu stjórnendum og krefjist þátttöku allra starfsmanna, allt frá stjórnendum 

til starfsmanna á gólfinu. Starfsmenn fyrirtækisins eru bestir í því að þekkja þá ferla sem 

verið er að vinna við og þeir eru grundvallarþátturinn í þeirri þjónustu sem fyrirtækið er 

að selja. Yfirmenn verða að útskýra fyrir starfsmönnum að innleiðingin sé ekki þáttur í því 

að fækka starfsfólki heldur sé markmiðið að búa til vinnustað sem er gefandi fyrir 

starfsfólk til að vinna á, þar sem auðvelt sé að aðhafast við þau verk sem þarf að vinna og 

þar sem sóun hefur verið útrýmt. Leggja þeir til að fyrirtækið sé með upphafsfund þar 

sem starfsmönnum er kynnt byrjunin á innleiðingarferlinu og að því sé haldið upplýstu 

með reglulegum stöðuuppfærslum. Næsta skref samanstendur af því að ýta undir fræðslu 

og þjálfun hjá starfsmönnum fyrirtækisins með það að markmiði að styrkja skuldbindingu 

þeirra við straumlínustjórnun. Allir starfsmenn fyrirtækisins ættu að hafa grunnþekkingu 

á straumlínustjórnun en stjórnendur og þeir sem eru í innleiðingarteyminu ættu að hafa 

dýpri þekkingu á þeim verkfærum sem straumlínustjórnun hefur upp á að bjóða. Þriðja 

skrefið er að kortleggja þann virðisstraum sem á að lagfæra,  þ.e. að greina þann 

virðisstraum, með hjálp innri og ytri viðskiptavina, þar sem flest mistök eiga sér stað svo 

sem tafir, gagnavillur, óþarfa skriffinnska og fjölföldun gagna. Þegar búið er að greina 

hvaða virðisstraum á að taka í gegn fyrst þarf að kortleggja núverandi straum, en það er 

fjórða skrefið. Í fimmta skrefinu þarf að greina hvers konar sóun hver aðgerð skilar af sér 

og flokka þær eftir því hvort þær bæti virði, bæti ekki virði en séu nauðsynlegar eða séu 

hrein sóun. Aðgerðir sem eru í flokki eitt halda sér, vandlega þarf að skoða aðgerðir sem 

eru í flokki tvö og þeim aðgerðum sem eru í flokki þrjú er hent út úr virðisstraumnum. 

Vanda þarf flokkunina þar sem hægt er að mistúlka sumar aðgerðir. Dæmi um aðgerð 

sem er auðvelt að mistúlka er spjall. Sumir myndu flokka spjall sem sóun en oft skapar 

það traust á milli starfsmannsins og viðskiptavinarins sem bætir virði fyrir viðskiptavininn. 

Passa verður í þessum tilfellum að fundurinn sé innan ákveðins tímaramma. Í lokaskrefinu 

er framtíðarástand virðisstraumsins kortlagt þar sem sóun hefur verið eytt út og nýr 

virðisstraumur hefur tekið við þar sem betra flæði hefur skapast (Bonaccorsi, 2011). 
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2.2.3  Stjórnandinn í straumlínustjórnun 

Stjórnendur spila mikilvægt hlutverk við innleiðingu straumlínustjórnunar og ætlast er 

til að þeir leiði þær breytingar sem þurfa að eiga sér til stað til þess að innleiðingin geti 

leitt til ávinnings. Í grein Asnan, Nordin og Othman (2014) kemur fram mikilvægi þess 

aðila sem sér um innleiðingarferlið. Stjórnendur þurfa að hafa veigamikla þekkingu á 

straumlínustjórnun og sýna innleiðingunni metnað til að fyrirtækið geti farið í gegnum þá 

menningarlegu umbreytingu sem straumlínustjórnun hefur í för með sér. Grein þeirra 

segir frá því að þrátt fyrir sögur af þjónustufyrirtækjum sem hafi innleitt 

straumlínustjórnun með góðum árangri þá sé oftar en ekki til staðar misskilningur á 

heildarhugmynd straumlínustjórnunar og að fyrirtækin nái því ekki að viðhalda 

innleiðingunni (Asnan, Nordin og Othman, 2014). Hlutverk breytingastjóra (e. change 

agent) er mikilvægt þar sem þeir halda utan um innleiðingarferlið en það eru yfirleitt 

stjórnendur sem eru breytingastjórar. Mikilvægt er að breytingarstjórar hafi sterkan vilja 

til þess að innleiða breytinguna og fái fræðslu og þjálfun í aðferðum straumlínustjórnunar 

til að miðla til sinna undirmanna (Womack og Jones, 2003). Stjórnendahlutverkið hefur 

breyst mikið á undanförnum áratugum en munurinn á stjórnun í straumlínustjórnun og 

fyrri stjórnendaháttum er sá að starfsmenn eiga ekki að vinna eins og stjórnandinn segir 

og hann á ekki að vinna nákvæmlega eins og starfsmaðurinn vill heldur eiga stjórnandinn 

og starfsmaðurinn að vinna saman að því að finna bestu mögulegu lausnina. Hlutverk 

stjórnenda í straumlínustjórnun er að hvetja fólk og örva það til þess að taka frumkvæði 

til aðgerða sem bæta þá vinnu sem starfsmaðurinn sinnir. Þeir þurfa einnig að gæta þess 

að hver starfsmaður vinni starf sem skili virði til viðskiptavinarins og leiði þannig til 

aukinnar velgengni fyrirtækisins til lengri tíma litið (Womack og Shook, 2006).  

Í grein Boyle, Rathje og Stuart (2011), Learning to be lean: the influence of external 

information sources in lean improvements fóru þeir yfir niðurstöður rannsóknnar sinnar 

þar sem þeir sendu spurningalista á 1000 kanadíska framleiðendur þar sem spurt var 

hvernig hvaða upplýsingagjöf hefði mest áhrif á það hvort stjórnendur næðu markmiðum 

sínum í straumlínustjórnun. Niðurstöður þeirra voru þær að eftir því sem stjórnendur 

fengu meiri upplýsingar í formi námskeiða í straumlínustjórnun, heimsóttu fleiri fyrirtæki 

sem hafi innleitt straumlínustjórnun og fóru á ráðstefnur sem tengdust 

straumlínustjórnun heppnaðist innleiðingarferlið betur. Þessir þættir ýttu undir að 

stjórnendur sýndu straumlínustjórnun meiri skuldbindingu (e. commitment) sem leiddi til 
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þess að straumlínustjórnun náði betri fótfestu í fyrirtækinu. Hvatinn að rannsókninni var 

sá að þrátt fyrir að fræðasamfélagið væri búið að viðurkenna ágæti straumlínustjórnunar 

þá lentu margir stjórnendur í því að innleiða straumlínustjórnun án þess að fá fram þann 

ávinning sem hefði verið hægt að ná (Boyle, Rathje og Stuart, 2011). 

Worley og Doolen (2006) skýrðu frá því í grein sinni að stuðningur frá stjórn 

fyrirtækisins spilaði þátt í því að innleiðing straumlínustjórnunar gengi betur. Í rannsókn 

sinni notuðu þeir eigindlega aðferðafræði til að meta innleiðingarferlið hjá amerískum 

raftækjaframleiðanda. Stuðningur frá stjórnendum fyrirtækisins hafði áhrif á 

innleiðingarferlið á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þegar stjórnendum fyrirtækisins 

mistókst að koma upplýsingum áleiðis til sinna undirmanna leiddi það til þess að þeir 

skildu ekki af hverju farið var af stað með innleiðinguna. Þegar stjórnendur höfðu það ekki 

sem skyldu fyrir starfsmenn að taka þátt í byrjunarverkefnum tengdu innleiðingarferlinu, 

leiddi það til þess að sumir starfsmenn skildu ekki tilgang sinn í  innleiðingunni. 

Stjórnendur sem höfðu fræðslu ekki aðgengilega öllum starfsmönnum fyrirtækisins ýttu 

undir neikvæða upplifun sumra starfsmanna af innleiðingarferlinu. Niðurstöðurnar voru 

þær að þegar stjórnendur tóku beinan þátt í þeim störfum sem áttu sér stað á 

framleiðslugólfinu upplifði hinn almenni starfsmaður jákvæðar tilfinningar til stjórnenda. 

Einnig leiddi þátttaka stjórnenda til aukins frumkvæðis meðal starfsmanna og skapaði 

meiri samskipti á milli þeirra þar sem þeir tóku þátt í umræðum varðandi það hvað mætti 

betur fara (Worley og Doolen, 2006).  

 

Eins og fram hefur komið eru það margir þættir sem ákvarða hvort straumlínustjórnun 

skili ávinningi til fyrirtækis eða ekki, en einn af helstu þáttunum er stjórnandinn sjálfur, 

líkt og rannsóknir hér að ofan benda til. Mikilvægt er að stjórnandinn sé skuldbundinn 

verkefninu af heilum hug, passi upp á að starfsmenn séu upplýstir frá fyrsta degi um hver 

staðan er og hver markmið fyrirtækisins séu. Einnig er mikilvægt að starfsmenn hafi 

möguleika á því að geta sótt sér fræðslu og að samskipti milli starfsfólks séu opin hvort 

sem það er frá stjórnanda til starfsmanns eða öfugt. 
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2.2.4 Skilgreining sóunar í straumlínustjórnun 

Mikilvægt er að útskýra orðið sóun þegar verið er að ræða straumlínustjórnun enda 

snýst aðferðafræðin í meginatriðum um að koma í veg fyrir og/eða útrýma sóun. 

Upphaflega flokkaði Taiichi Ohno, upphafsmaður straumlínustjórnunar, sjö mismunandi 

tegundir sóunar innan fyrirtækja og notaðist hann við japanska orðið muda sem á íslensku 

merkir sóun. Hugtakið er mikið notað þegar skrifað er um aðferðafræði 

straumlínustjórnunar. Muda eða sóun á sérstaklega við þegar tími starfsfólks og afurðir 

fyrirtækisins fara í að skapa vöru og þjónustu sem skilar svo engu virði. Þær tegundir 

sóunar sem Ohno nefndi upphaflega snerta á hinum ýmsu sviðum rekstrar en eiga bæði 

við hjá fyrirtækjum og stofnunum (Smith, 2014). Engin ein tegund er veigameiri en önnur 

og mismunandi hversu mikið af hverri sóun á sér stað hverju sinni hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Fyrsta tegund sóunar sem Ohno flokkaði var sú sóun sem sneri að því þegar 

mistök voru gerð hjá starfsmönnum í framleiðsluferlinu og tími fór í að leiðrétta þau 

mistök sem áttu sér stað. Óskipulagður flutningur á vörum og afurðum til og frá 

fyrirtækinu með tilheyrandi kostnaði við eldsneyti er önnur tegund sóunar en þessi 

tegund sóunar á einnig við um óþarfa flutning á starfsmönnum milli deilda sem skapar 

ruglandi starfsumhverfi. Þriðja tegund sóunar er óþarfa hreyfing eða óþarfa afl innt af 

hendi starfsmanns en þessi sóun notar upp tíma sem hægt hefði verið að nota í að skapa 

virði fyrir fyrirtækið og viðskiptavininn. Fjórða tegund sóunar er sú sóun sem snýr að lager 

fyrirtækisins en mikilvægt er að lager sé haldið í lágmarki svo viðskiptavinur fái vöruna 

sem nýlegasta og að fyrirtækið eyði ekki fjármunum í óþarfa kostnað við geymslu á vöru. 

Fimmta tegund sóunar er ein af undirstöðum straumlínustjórnunar en hún snýr að 

biðtíma. Flæði þarf að vera til staðar svo engin bið sé í framleiðsluferlinu þannig að 

starfsmenn og aðrar deildir þurfi ekki að bíða eftir öðru starfsfólki eða aðgerðum til að 

geta haldið sem mestu flæði í sínu starfi. Sjötta tegund sóunar er offramleiðsla en reikna 

þarf út hversu mikið þurfi að framleiða svo ekki sé framleitt umfram eftirspurn með 

tilheyrandi umframnotkun á hráefni og starfsfólki. Síðasta tegund af þeirri sóun sem var 

upphaflega flokkuð var ofvinnsla á vörum, þegar of mikill tími og hráefni var sett í vöru 

sem skilar ekki auknu virði til viðskiptavinarins (Womack og Jones, 2003).  

Þessar sjö tegundir sóunar voru þær sem Taiichi Ohno skilgreindi upphaflega en síðan 

þá hafa fleiri tegundir bæst við og líklega munu fleiri tegundir líta dagsins ljós á komandi 

árum. Til viðbótar við þessar sjö tegundir sem hafa verið nefndar er sú sóun sem snýr að 
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hæfileikum starfsfólksins, eða þegar fyrirtækjum mistekst að nýta mannauðinn sem best 

og starfsfólk vinnur störf sem það er of hæft til að sinna (Womack og Jones, 2003).  

Fræðimenn sem hafa rannsakað straumlínustjórnun og hafa reynt að skilgreina 

tegundir sóunar fyrir þjónustufyrirtæki hafa sett fram mismunandi útskýringar. Tafla 1  

sýnir hvernig tegundir sóunar geta verið túlkaðar annarsvegar út frá þeim hugmyndum 

sem Ohno setti fram fyrir framleiðslufyrirtæki og svo hinsvegar hvernig fræðimenn hafa 

túlkað tegundir sóunar fyrir þjónustufyrirtæki.  

Tafla 1: Sjö tegundir sóunar í framleiðslu og þjónustu (Arfmann og Barbe, 2014)  

 

Líkt og offramleiðsla er sóun fyrir framleiðslufyrirtæki þá er endurtekning sóun fyrir 

þjónustufyrirtæki. Þegar starfsmenn slá inn sömu upplýsingar oftar en einu sinni við gerð 

eða útfyllingu hinna ýmsu skjala er um sóun að ræða. Önnur tegund sóunar í 

þjónustufyrirtæki er þegar viðskiptavinur þarf að bíða eftir þjónustu. Þriðja tegund sóunar 

er þegar þjónustufyrirtækjum mistekst að viðhalda viðskiptasambandi eða vinna 

viðskiptavin yfir með því að sinna honum ekki eða með því að sýna honum lélegt viðmót. 

Fjórða tegund sóunar eru samskipti, það eru óskýr samskipti við viðskiptavini eða innan 

fyrirtækisins. Fimmta tegund sóunar er þegar lagerstaða er skráð ranglega sem leiðir 

mögulega til þess að viðskiptavinur fær ekki vöruna afhenta þar sem varan er ekki til 

staðar. Sjötta tegund sóunar er hreyfing eins og hjá framleiðslufyrirtækjum en hjá 

þjónustufyrirtækjum er átt við þegar viðskiptavinir þurfa til dæmis að fara í margar 

mismunandi raðir til að nálgast þjónustu. Síðasta tegund sóunar sem hefur verið greind 

hjá þjónustufyrirtækjum er þegar mistök eiga sér stað í þjónustu líkt og þegar 

viðskiptavinur fær ekki nákvæmlega þá vöru sem hann pantaði upphaflega (Arfmann og 

Barbe, 2014). 

Ohno áttaði sig á því í framhaldinu að muda væri ekki eini flokkur sóunar hjá 

fyrirtækjum heldur væri um tvo aðra flokka sóunar að ræða; annarsvegar mura og 
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hinsvegar muri. Mura er sú tegund sóunar sem snýr að þeim þáttum sem gera rekstur 

fyrirtækja ójafnan (e. unevenness) og óstöðugan. Þegar það vantar flæði í starfsemi 

fyrirtækisins þá verður til mura (Shama, 2013). Dæmi um þetta er þegar verkstjóri er 

mældur af afköstum á mánaðarlegu millibili þá myndast oft meira álag í lok mánaðarins 

til að ná þeim markmiðum sem hafa verið sett samanborið við það ef rekstur fyrirtækisins 

væri mældur daglega. Muri er svo sú tegund sóunar sem snýr að því þegar of mikil byrði 

er sett á starfsfólk og þau tæki sem fyrirtækið notar í sínum rekstri (Kandasamy, 2015). 

Það geta verið margar ástæður fyrir því að of mikil byrði er sett á starfsfólk. Til dæmis 

getur of mikil byrði á starfsmann verið þegar hann er að vinna í ferlum sem hann er ekki 

þjálfaður í eða fær lélegar leiðbeiningar til að vinna við það sem hann á að vinna að. Dæmi 

um Muri getur einnig verið að starfsmann vanti verkfæri eða sé með röng verkfæri fyrir 

það starf sem hann á að vinna. Muri og mura leiða oft til muda og eru iðulega rót vandans 

þegar reynt er að útrýma sóun. Þannig að þegar það er ójafnvægi (mura) og of mikið álag 

(muri) í rekstri fyrirtækja þá verður til sóun (muda). Með því að draga úr ójafnvægi og 

álagi er hægt að minnka sóun verulega (Smith, 2014). Hægt er að skapa betra flæði í 

rekstri fyrirtækja með því að vinna með ákveðin verkfæri straumlínustjórnunar (til dæmis 

„just in time“, Heijunka og Kanban) og eyða þeim óstöðugleika (mura) sem á sér stað í 

fyrirtækinu. Einnig eru til önnur hentug verkfæri straumlínustjórnunar (til dæmis 5S og 

Kaizen) sem geta hjálpað við að minnka álag (muri) á starfsmenn (Tapping, 2006). 

Sóun í fjármálafyrirtækjum getur verið á ýmsa vegu. Offramleiðsla getur til dæmis átt 

við þegar lánasamningur í fjármálastofnun er fimmtán blaðsíður en hefði getað verið 

fjórar blaðsíður, slíkt er sóun á bæði tíma og efni. Bið getur verið sóun í þeim tilfellum 

þegar fjármálaráðgjafi þarf að bíða eftir samþykki viðskiptastjóra við því erindi sem hann 

er með. Flutningur er tegund af sóun sem hægt er að heimfæra yfir á fjármálafyrirtæki en 

oft er verið að flytja frumrit af skjölum sem leiða til sóunar á tíma vegna þess að 

stoðdeildir eru að bíða eftir að fá þessi frumrit þegar þau hefðu auðveldlega getað notað 

afrit og hafið næstu skref í ferlinu. Ofvinnsla getur átt sér stað þegar starfsmaður 

fjármálafyrirtækis biður oftar en einu sinni um verðmat á sömu eign því hann vantreystir 

því sem hann hefur undir höndum. Það myndi draga úr sóun ef starfsmaðurinn tæki skýrt 

fram upphaflega hvaðan hann óskaði eftir verðmati (McKinsey, 2008). 
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Í greininni Prioritizing Muda: A Sandcone Model for Lean Waste Elimination eftir 

Sivabaraneedaran Kandasamy (2015) kemur fram að mismunandi tegundir sóunar í 

straumlínustjórnun hafi mikið verið ræddar og rannsakaðaren það sem hafi enn ekki verið 

skilgreint nægilega vel sé hvernig fyrirtæki eigi að forgangsraða þeirri sóun sem eigi að 

uppræta. Kandasamy lagði til módel þar sem fyrirtæki geta forgangsraðað sóun til að 

bæta reksturinn og viðhaldið venjum straumlínustjórnunar. Í greininni kom fram að 

fyrirtæki eigi að einblína á að eyða sóun sem tengist gæðum vörunnar, semsagt að minnka 

galla vörunnar og framleiða ekki vörur sem mæti ekki kröfum viðskiptavinarins. Eftir að 

nægjanlegum gæðum vörunnar hefur verið náð getur fyrirtækið farið að eyða sóun sem 

tengist áreiðanleika, semsagt að skila vörunni á þeim tíma sem viðskiptavininum var lofað. 

Þær tegundir af sóun sem tengjast bið og ofvinnslu á vörum falla undir áreiðanleika. Eftir 

að fyrirtæki hafa dregið úr sóun sem tengist því að bæta gæði vörunnar og áreiðanleika 

skal fyrirtækið koma í veg fyrir sóun sem tengist sveigjanleika, til þess að geta mætt þeirri 

fjölbreytni sem viðskiptavinurinn óskar eftir. Offramleiðsla og lager eru þær tegundir 

sóunar sem tengjast sveigjanleika samkvæmt Kandasamy. Síðasti hluti þeirrar sóunar sem 

mælt var með að fyrirtæki útrýmdu var sóun sem tengdist kostnaði, en flutningur og 

hreyfing eru þær tegundir sóunar sem falla undir þann hluta (Kandasamy, 2015). Til 

samantektar var módel eða forgangsröðun Kandasamy eftirfarandi; gæði > áreiðanleiki > 

sveigjanleiki > kostnaður.  
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2.2.5 Eftirfylgni og viðhald straumlínustjórnunar 

Innleiðing straumlínustjórnunar inn í stóra skipulagsheild getur tekið langan tíma fyrir 

fyrirtæki sem og að hefja þá menningarumbreytingu sem fylgir innleiðingunni. Í þessum 

kafla er skoðað hvaða þættir skipta máli til að menning straumlínustjórnunar haldist í 

gildum fyrirtækisins en fjari ekki út. Mikilvægt er að fyrirtæki viðhaldi þeirri menningu 

sem hefur verið innleidd með því að passa upp á starfsmenn, passa að þeir verði ekki fyrir 

of miklu álagi og búa til þekkingargrunn sem starfsmenn geta byggt ofan á með stöðugum 

umbótum (Kandasamy, 2015). McKinsey&Company er ráðgjafafyrirtæki sem aðstoðar 

önnur fyrirtæki við innleiðingu straumlínustjórnunar. Í grein frá þeim kom fram mikilvægi 

þess að þjálfa stjórnendur sem gátu hjálpað sínum undirmönnum að koma auga á hvað 

mætti betur fara og stuðla að stöðugum umbótum. Einnig töldu þeir mikilvægt að tengja 

stjórnendur fyrirtækisins við starfsfólkið i framlínunni. Fyrirtæki áttu oft auðveldara með 

að byrja innleiðingu á hinum ýmsu verkfærum straumlínustjórnar, en ef fyrirtæki hugðu 

ekki að starfsmönnum og byggðu ekki upp menningu með sameiginlegum hugsunarhætti 

um gildi  straumlínustjórnar, náðu þau ekki þeim ávinningi sem þau hefðu annars átt 

möguleika á. Til þess að ná árangri og byggja sterkan grunn þeirra umbreytinga sem 

straumlínustjórnun hefur í för með sér var mikilvægt að æðstu stjórnendur útskýrðu fyrir 

sínum starfsmönnum þær miklu vonir sem þeir höfðu með innleiðingunni (Fine, Hansen 

og Roggenhofer, 2008). 

Það er ekki vænlegt til árangurs að innleiða aðferðafræði sem á að breyta menningu 

fyrirtækisins þegar aðeins er notaður partur af henni og þá aðeins í þeim tilgangi að 

slökkva elda. Mikilvægt er að fyrirtæki þróist og breyti menningu sinni þannig að 

lærdómur sé hluti af menningu fyrirtækisins. Menning bílaframleiðandans Toyota var 

einmitt þannig. Þeir unnu stöðugt að því að yfirfara alla þá ferla í von um að geta eytt 

sóun og bætt sína ferla sem skilaði auknu virði til viðskiptavinarins. George Koenigsaecker 

(2007), forstjóri Lean Investments, fullyrti í grein sinni Sustaining Lean að mikilvægast fyrir 

fyrirtæki væri að vera í stöðugri sjálfsendurskoðun á þeim ferlum sem þau vinna að. Með 

því að þjálfa starfsmenn fyrirtækisins í að læra og bæta ferla fyrirtækisins náist að bæta 

gæði, afgreiðslutíma og framleiðni. Grein Koenigsaecker byggði á reynslu hans á því að 

stjórna fjölda fyrirtækja sem höfðu innleitt straumlínustjórnun. Að sögn Koenigsaecker 

náðist mestur árangur með skipulögðum fundum, þar sem virðisstraumur fyrirtækisins 

var greindur í þaula. Koenigsaecker sagði ennfremur í grein sinni: 
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 You don´t really learn lean from books. It´s the struggle of applying new tools, new 

principles, and new practices to a „chunk“ of your existing work – expecting major 

improvements to be implemented within a week – that drives individual learning 

curves and begins to build a new culture  

(Koenigsaecker, 2007, bls. 122).  

Reynsla skiptir miklu máli við innleiðingu straumlínustjórnunar að hans mati og að 

aðilar sem þekkja virðisstraum fyrirtækisins taki þátt í innleiðingunni. Koenigsaecker 

hvatti stjórnendur til að taka frá mikinn tíma til að skoða þá ferla sem áttu sér stað innan 

fyrirtækisins og þá með því að nota sérstaklega eitt verkfæri straumlínustjórnunar, Kaizen 

fundi. Þetta kann að hljóma þversagnarkennt þar sem það fer mikill tími í að skoða ferla 

en samkvæmt Koenigsaecker kom slík vinna margfalt til baka í formi aukinnar arðsemi 

(Koenigsaecker, 2007). 

Fræðimenn hafa fjallað um að mikilvægt sé að skipulagsheildin hafi getu til að læra og 

að það sé hluti af þeirra kjarna (Knuf, 2000). Fræðimenn eru sammála um að það sé 

mikilvægt að fyrirtæki einblíni á lærdóm til að stuðla að stöðugum umbótum en skiptar 

skoðanir eru á því hvernig lærdómsfyrirtæki eigi að vera skilgreind og hvernig leið 

fyrirtæki gátu farið til þess að verða lærdómsfyrirtæki. Hugtakið lærdómsfyrirtæki er ekki 

nýtt af nálinni en mikið hefur verið skrifað um mikilvægi þess að fyrirtæki læri til að geta 

mætt aukinni samkeppni, framförum í tækni og skjótum breytingum í munstri neytenda 

(Garvin, Edmondson og Gino, 2008). Fyrirtæki búa ekki yfir þeim eiginleikum sem 

einstaklingurinn býr yfir til þess að geta lært. Senge (1990) skilgreindi lærdómsfyrirtæki í 

bók sinni The Fifth Discipline sem skipulagsheild sem stöðugt auki við getu sína til að móta 

eigin framtíð. Senge lagði til að lærdómur væri bæði hæfni fyrirtækis til að aðlagast 

aðstæðum og hæfni þess að auka getu sína til nýsköpunar. Til að fyrirtæki gætu orðið 

lærdómsfyrirtæki þyrftu þau að sameina þessar tvær tegundir af lærdómi og þá hefðu 

þau getu til að innleiða nýjar tegundir af aðgerðum til að móta þá stefnu sem fyrirtækið 

vildi vinna eftir (Senge, 1990). Garvin (1993) skilgreindi lærdómsfyrirtæki sem 

skipulagsheild sem gat búið til, orðið sér úti um og að lokum fært þekkingu til innan 

fyrirtækisins og þar af leiðandi breytt hegðun sinni og þróað nýja þekkingu. Fimm atriði 

einkenna lærdómsfyrirtæki samkvæmt Garvin; lærdómsfyrirtæki fara kerfisbundna leið 

til þess að leysa vandamál, eru tilbúin til að gera tilraunir að nýjum ferlum með nýjum 
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aðferðum, læra af sínum eigin mistökum og tileinka sér þær leiðir sem hafa virkað hjá 

öðrum fyrirtækjum ásamt því að geta fært þekkingu hratt og örugglega til innan 

skipulagsheildarinnar (Garvin, 1993). 

Þrátt fyrir að mikið hafi verið skrifað um lærdómsfyrirtæki þá voru Garvin, Edmondson 

og Gino (2008) á því máli að þrátt fyrir mikinn lofsöng hinna ýmsu fræðimanna um 

málefnið þá væri enn óljóst hvernig fyrirtæki þróuðust í að verða lærdómsfyrirtæki þar 

sem leiðbeiningar um þau skref sem þau höfðu þurft að fara í ferlinu hafi verið óskýr. 

Einnig hafði skilaboðum um aðferðafræðina verið beint að framkvæmdastjórum og æðri 

stjórnendum frekar en millistjórnendum sem unnu nær ferlum fyrirtækisins. Í greininni Is 

Yours a Learning Organization? settu Garvin, Edmond og Gino (2008) fram tillögu að 

skrefum fyrir fyrirtæki til að læra. Við rannsóknir á skipulagsheildum hafði komið í ljós að 

mikilvægustu þættirnir í áttina að lærdómsfyrirtæki væru að fyrirtæki væru með umhverfi 

sem stuðlaði að lærdómi, heilsteypta lærdóms- og æfingaferla ásamt því að hafa 

stjórnendur sem stuðluðu að eflingu sinna undirmanna. Þessir þrír þættir voru 

hornsteinar greinarinnar. Fyrsti hornsteinninn var að fyrirtæki þyrftu að þróa umhverfi 

sem stuðlaði að lærdómi. Umhverfið sem þau sköpuðu þyrfti að vera umburðarlynt svo 

starfsmenn treystu sér til að spyrja spurninga sem lægju þeim á hjarta, sama hverjar þær 

væru. Starfsmenn þyrftu að læra að meta fjölbreytileikann og átta sig á því að lærdómur 

á sér stað þegar einstaklingar skiptast á mismunandi skoðunum og rökstyðja sínar 

skoðanir. Fyrirtæki ættu að hvetja til þess að starfsmenn prófi nýja hluti og kanni nýjar 

leiðir. Starfsmenn ættu að fá tíma til að staldra við sína vinnu og skoða þá ferla sem eiga 

sér stað í fyrirtækinu án þess að vera dæmdir fyrir að hafa ekki verið að ljúka einhverjum 

ákveðnum verkefnum. Annar hornsteinn greinarinnar snéri að því að lærdóms- og 

þekkingarferlar fyrirtækisins væru heilsteyptir í þeim skilningi að þekkingu innan 

fyrirtækisins væri miðlað með kerfisbundnum og skýrum hætti. Þekking gat ferðast lárétt 

eða lóðrétt innan fyrirtækis og gat fundið sér stað á meðal einstaklinga, hópa eða 

fyrirtækisins sem heild. Áhrifin urðu þó mest þegar þekkingu var dreift með skipulögðum 

hætti. Þriðji hornsteinninn var mikilvægi þess að stjórnendur stuðluðu að eflingu 

undirmanna sem unnu í þeirra hópi. Þegar stjórnendur tóku þátt í daglegum ferlum 

starfsmanna með því að spyrja spurninga og hlusta varð til umræða milli starfsmannsins 

og stjórnandans sem varð til þess að starfsfólk fylltist eldmóði til þess að læra. Þegar 

stjórnendur tóku þátt í daglegum störfum og sýndu áhuga á því sem starfsfólkið var að 
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gera gaf það hinum almenna starfsmanni sjálfstraust til að koma fram með nýjar 

hugmyndir og möguleika (Garvin, Edmondson og Gino, 2008). 

Bhasin og Burcher (2006) skoðuðu í grein sinni hvaða þættir stuðluðu að því að 

innleiðing straumlínustjórnunar náði ekki þeim ávinningum sem fyrirtæki sóttust eftir. 

Samkvæmt þeim tókst aðeins tíu prósent þeirra fyrirtækja sem innleiddu 

straumlínustjórnun að ná árangri. Niðurstöður þeirra voru þær að lykillinn að árangri við 

innleiðingu á straumlínustjórnun væri samblanda af ýmsum þáttum. Fyrirtæki þurftu að 

innleiða réttu verkfæri straumlínustjórnunar og menning fyrirtækisins þurfti að breytast. 

Breytingar fyrirtækisins þurftu að eiga sér stað í virðiskeðju fyrirtækisins (Bhasin og 

Burcher, 2006). 

Pedersen og Huniche (2010) fóru yfir þá áhrifaþætti sem ollu því að innleiðing 

straumlínustjórnunar annað hvort náði árangri eða misheppnaðist hjá hinu opinbera í 

Danmörku. Straumlínustjórnun hafði notið mikilla vinsælda í Danmörku og árið 2008 var 

búið að innleiða aðferðafræðina að hluta í 56% allra stofnanna þar í landi. Í rannsókninni 

tóku þeir viðtal við 29 einstaklinga sem störfuðu sem stjórnendur og starfsmenn hjá hinu 

opinbera í Danmörku og höfðu tekið þátt í innleiðingu straumlínustjórnunar. Í 

niðurstöðum þeirra skilgreindu þeir atriði sem höfðu ýtt undir fótfestu 

straumlínustjórnunar. Fyrst nefndu þeir mikilvægi þess að fyrirtækið setti sér markmið og 

að starfsmenn fyrirtækisins sáu virðið í því að hefja breytingaferlið. Þess vegna höfðu 

fræðimenn mælt með því að fyrirtæki byrjuðu á að breyta þeim ferlum sem hægt væri að 

sjá ávinning af strax. Næst nefndu þeir mikilvægi þess að völdum innan fyrirtækisins væri 

nokkuð jafnt dreift á starfsmenn fyrirtækisins. Að lokum nefndu þeir mikilvægi þess að 

starfsmenn hefðu góðan aðgang að þeim auðlinum og hráefnum sem þurfi til að geta 

bætt þá ferla sem þeir unnu við (Pedersen og Huniche, 2010).  
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2.2.6 Verkfæri straumlínustjórnunar 

Í þessum kafla verða kynnt helstu verkfæri straumlínustjórnunar sem hægt er að nota 

til að straumlínulaga starfsemi fyrirtækisins. Verkfæri straumlínustjórnunar eru notuð til 

að eyða sóun fljótt og örugglega, draga úr kostnaði og bæta gæði á þjónustu og vörum 

sem fyrirtækið framleiðir. Verkfærin auka og efla samskipti á öllum sviðum fyrirtækisins 

ásamt því að hvetja starfsmenn til að gera úrbætur í þeim ferlum sem þeir koma að 

(Tapping, 2006).  

 

Verkfæri straumlínustjórnunar: 5S  

Fyrsta verkfærið og það sem ráðgjafar leggja upp með að nota þegar fyrirtæki hafa hug 

á því að hefja innleiðingu straumlínustjórnunar er 5S. Nafnið kemur frá fimm enskum 

orðum; Sort (flokka), Straighten (setja allt á sinn stað), Shine (hreinsa), Standardize 

(staðla) og Sustain (viðhalda) (Liker og Meier, 2006a). 5S er verkfæri sem á að tryggja að 

vinnusvæðum sé haldið hreinum og skipulögðum með kerfisbundnum aðferðum. Fyrsta 

skrefið er að flokka og aðgreina hluti sem skipta máli í starfsemi fyrirtækisins frá þeim 

hlutum sem skipta ekki máli. Ef fyrirtækið er í vafa um mikilvægi hlutarins eða 

aðgerðarinnar þá á að henda henni út samkvæmt 5S. Næsta skref er að setja hluti á rétta 

staði og passa að þeir hafi hlutverk, til dæmis með því að hafa prentara á sem miðlægustu 

svæði svo að starfsfólk þurfi ekki að eyða miklum tíma í að ná í skjöl úr prentaranum. 

Þriðja skrefið er að hreinsa vinnustaðinn og henda rusli, passa að starfsfólk sé ekki með 

heilu stæðurnar af skjölum sem það er ekki að nota á borðum sínum. Fjórða skrefið er að 

útbúa staðla varðandi það hvernig skjöl eru flokkuð og eftir hvaða skrefum er farið þegar 

ákveðin vara eða þjónusta hefur verið pöntuð. Seinasta skrefið er svo að gera 

vinnustaðinn sjálfbæran með því að mennta starfsfólk og viðhalda samskiptum. Einnig er 

mikilvægt að skapa sjálfbærni svo vinnustaðurinn haldist skipulagður og að það sé farið 

eftir þeim stöðlum sem fyrirtækið hefur sett. Kostirnir við að nota 5S eru að allir 

starfsmenn geta tekið þátt, það býr til góðan grunn fyrir frekari vinnu með 

straumlínustjórnun, eyðir sóun og áherslan er á fyrirtækið og ferla en ekki starfsmanninn 

(Tapping, 2006). 
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Verkfæri straumlínustjórnunar: Kaizen  

Kaizen skiptist í þrjá áfanga þar sem fyrsti áfanginn snýst um áætlanagerð. Í þeim 

áfanga eru núverandi virðisstraumar fyrirtækisins sem og virðisstraumar fyrirtækisins 

með tilliti til framtíðar, kortlagðir og vandamál greind. Þetta er gert af ákveðnum kjarna 

Kaizen hóps innan fyrirtækisins sem er samansettur af þverskurði starfsmanna úr 

mismunandi hópum. Þessi áfangi fer einnig í að undirbúa og upplýsa starfsmenn fyrir 

Kaizen vinnustofu sem er haldin í næsta áfanga. Í þeim áfanga er vinnustofa þar sem 

starfsmenn fá fræðslu um hugtök straumlínustjórnunar og starfsmenn fara í gegnum 5S. 

Gögnum er safnað frá starfsmönnum og þeim skipt í minni hópa sem leggja höfuðið í 

bleyti til að bæta þau ferli sem unnið er með. Að lokum eru umbæturnar innleiddar og 

skrifaður listi yfir þau verkefni sem ekki náðist að vinna í og bíða næsta Kaizen viðburðar. 

Í seinasta áfanganum eru niðurstöður kynntar fyrir stjórnunarteyminu, haldið áfram að 

vinna í þeim umbótum sem komu fram á viðburðinum og að lokum er skrifuð skýrsla um 

það hvernig viðburðurinn fór fram (Tapping, 2006). Mælt er með að Kaizen sé notað þegar 

búið er að finna uppsprettu sóunar sem á sér stað og þegar fyrirtækið þarf að ná árangri 

eins fljótt og mögulegt er (George, Rowlands, Price og Maxey, 2005).  

Kaizen er það verkfæri sem á að stuðla að stöðugum umbótum og hvetja starfsmenn 

til að koma með hugmyndir til að bæta starfsemi fyrirtækisins. Markmiðið er að bæta allar 

aðgerðir og virkja alla starfsmenn fyrirtækisins í að stuðla að stöðugum umbótum og bæta 

ferli með því að eyða sóun sem á sér stað í fyrirtækinu. Kaizen innleiðing á að bæta 

vinnuflæði, auka framleiðni og draga úr streitu starfsmanna (Kaizen Institute, e.d.).  

 

Verkfæri straumlínustjórnunar: Sex sigmu 

 Sex sigmu (e. six sigma) er aðferðafræði sem notast aðallega við tölfræðileg gögn 

til að draga úr mistökum og göllum sem eru í þjónustu, ferlum og vörum með því að auka 

stöðugleika þeirra. Six Sigma krefst mikils aga og byggist á því að bæta ferla með því að 

greina þau frávik sem eiga sér stað í þeim vörum, ferlum og þjónustu sem fyrirtæki bjóða 

(Tapping, 2006). Six Sigma notast við aðferðafræði sem ber nafnið DMAIC (e. Define, 

Measure, Analyze, Improve, Control) en til eru hinar ýmsu útfærslur af þessari 

aðferðafræði svo sem DMEDI, DMADV og DFSS. DMAIC hvetur til skapandi hugsunar og 

leiðir liðsheildina áfram með því að skilgreina vandann og innleiða lausnir við þeim vanda 
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sem er til staðar. DMAIC byggir á fimm áföngum en í fyrsta áfanganum er byrjað á að 

skilgreina vandann, hlustað á hverjar kröfur viðskiptavinarins og fyrirtækisins eru ásamt 

því að markmið eru sett með verkefninu. Í næsta áfanga er virðisstraumurinn kortlagður 

með VSM (e. Value Stream Map) til að fá betri og dýpri skilning á þeirri vöru, þjónustu og 

ferlum sem er verið að vinna með. Í þriðja áfanganum er greiningarvinna þar sem 

markmiðið er að komast að því hver rót vandans er og forgangsraða hvaða vanda eigi að 

ráðast í fyrst. Í fjórða áfanganum er ferli þess verkefnis sem verið er að vinna í bætt og 

nýir ferlar prófaðir í tilraunaskyni með hjálp mismunandi aðferða til að skapa nýtt 

framtíðarferli. Í lokaáfanganum er unnið að því að ná stjórn á því nýja ferli sem hefur verið 

skapað með villuprófunum, æfingakerfi sett upp fyrir starfsfólk og eftirlit sett á til að 

fylgjast með framgangi nýja ferlisins (George o.fl., 2005). Six Sigma verkefni taka 

venjulega einn til þrjá mánuði en þegar verkefninu er lokið á það að skila fyrirtækinu 

ávinningi fyrir innri og ytri viðskiptavini fyrirtækisins, bættri framleiðni starfsfólks, minni 

kostnaði, færri mistökum og ákvörðunartökur eru byggðar á tölfræðilegum staðreyndum 

(Tapping, 2006). Sum fyrirtæki hafa sameinað hugmyndir Six Sigma og straumlínustjórnar 

og úr varð hugtakið Lean Six Sigma eða straumlínulagað Six Sigma þar sem getan til þess 

að bæta gæði og þjónustu eru fengin úr Six Sigma og getan til þess að auka framleiðni og 

skera niður kostnað fengið úr straumlínustjórnun (Wang og Chen, 2010). Delgado, 

Ferreira og Branco (2010) fylgdust með innleiðingaferli portúgalska fjármálafyrirtækisins 

GE Money á Lean Six Sigma. Niðurstöður þeirra voru þær að fyrirtækinu tókst að stytta 

afgreiðslutíma og minnka frávik í sinni starfsemi. Innleiðing aðferðafræðinnar gerði 

fyrirtækinu einnig kleift að verða snarara í snúningum, einfalda ferla og vera betur búið 

undir það að mæta fjölbreytileika (Delgado, Ferreira og Branco, 2010).  

Fleiri verkfæri eru til staðar til að innleiða straumlínustjórnun en dæmi um nokkur eru: 

Heijunka sem er notað til þess að jafna út álagið á starfsfólki fyrirtækisins, just-in-time 

(JIT) sem er notað til þess að koma betra flæði í starfsemi fyrirtækisins og halda lager í 

lágmarki, Kanban er notað til að láta viðskiptavininn draga vöruna frá fyrirtækinu og value 

stream mapping (VSM) sem er notað til þess að skapa sameiginlega sýn á það verkflæði 

sem á sér stað hjá fyrirtæki. Til eru mörg fleiri verkfæri en fyrirtæki þurfa að velja hvað 

hentar hverjum rekstri og ferli hverju sinni. Einnig geta fyrirtæki blandað saman 

mismunandi verkfærum og sniðið þau að sinni starfsemi (Tapping, 2006).   
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2.2.7 Straumlínustjórnun í þjónustufyrirtækjum 

Líkt og komið hefur fram á straumlínustjórnun upphaf sitt að rekja til 

framleiðslufyrirtækja en á undanförnum árum hefur hún verið innleidd í hinum ýmsu 

atvinnugreinum með góðum árangri. Það er ekki að furða að önnur fyrirtæki hafi horft í 

átt til Toyota til að fá hugmyndir að bættum rekstri enda hefur Toyota náð frábærum 

árangri í rekstri sínum, skilað gríðarlegum hagnaði og verið eitt arðbærasta fyrirtæki í sögu 

Japans (Liker og Meier, 2006) en það heldur áfram að skila gríðarlegum hagnaði allt til 

dagsins í dag (Funakoshi, 2015). 

Samkvæmt Leyer og Moormann (2014) höfðu fjármálafyrirtæki, líkt og bankar og 

tryggingafélög, átt erfitt með að innleiða straumlínustjórnun inn í sinn rekstur. Ástæður 

fyrir þeim erfiðleikum sem fjármálafyrirtæki höfðu lent í við innleiðingu 

straumlínustjórnunar var munurinn á framleiðslu, framleiðsluferli og þátttöku 

viðskiptavinarins í framleiðsluferlinu á þeim vörum sem annars vegar framleiðslufyrirtæki 

buðu og hinsvegar þjónustufyrirtæki. Þær vörur sem þjónustufyrirtæki buðu upp á voru 

yfirleitt vörur sem voru óáþreifanlegar (e. intangible) svo sem íbúðalán og tryggingar. 

Munurinn lá einnig í framleiðsluferlinu þar sem framleiðslufyrirtæki settu yfirleitt hluti 

saman og úr varð vara en þjónustufyrirtæki veittu oftar en ekki þjónustu í formi ráðgjafar 

eða sáu um eitthvað ákveðið verkefni líkt og að millifæra fyrir viðskiptavin. Að lokum var 

það munurinn á því hlutverki sem viðskiptavinur hafði í framleiðsluferlinu. Í 

framleiðslufyrirtæki þurftu athugasemdir viðskiptavinarins sjaldnast að koma fram til 

þess að hægt væri að framleiða vöruna en í þjónustufyrirtækjum gegndi viðskiptavinurinn 

veigamiklu hlutverki og stundum var ekki hægt að framleiða vöruna/þjónustuna án 

framlags viðskiptavinarins (Leyer og Moormann, 2014) 

Samkvæmt ráðgjafarfyrirtækinu McKinsey sem aðstoðar fyrirtæki við að innleiða 

straumlínustjórnun í sína starfsemi þá höfðu leiðandi fyrirtæki og stofnanir, líkt og 

smávöruverslanir, ferðaskrifstofur, heilsugæslustöðvar, spítalar og fjármálafyrirtæki farið 

í það verkefni að innleiða straumlínustjórnun. Fjármálafyrirtæki höfðu verið einna fremst 

í flokki og höfðu bankar, tryggingafélög, kortafyrirtæki og eignastýringafélög sagt frá þeim 

árangri sem þau höfðu náð með innleiðingu straumlínustjórnunar. Stór alþjóðleg 

fjármálafyrirtæki líkt og Emirates, Euroclear, Franklin Templeton, Intesa Sanpaolo og 

sænski fjárfestingarbankinn SEB hafa sagt frá reynslu sinni við innleiðinguna, þeim 
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erfiðleikum sem komu upp og þeim sigrum sem náðust. Ekki síst hafa þau lýst því hvernig 

þeim tókst að koma upp menningu innan fyrirtækisins sem ýtti undir stöðugar 

endurbætur (McKinsey og Company, 2008). 

 

2.2.8 Upplifun erlendra stjórnenda í fjármálafyrirtækjum sem hafa innleitt 
straumlínustjórnun 

Í ritinu Banking on Lean (McKinsey og Company, 2008) var viðtal við Pishu Ganglani 

sem starfar hjá Emirates Bank en Emirates er leiðandi fjármálafyrirtæki sem starfar sem 

viðskipta- og fjárfestingarbanki. Pishu greindi frá því í viðtalinu að Emirates voru með 

útibú sem voru full af viðskiptavinum og að þeir þurftu að bíða í allt að 45 mínútur eftir 

því að hitta gjaldkera. Að mati bankans var þetta þjónusta sem var ekki boðleg og þurfti 

því eitthvað að breytast. Áður hafði bankinn prófað að fara í umbreytingaferli þar sem 

takmarkið var að gera framlínuna sjálfvirkari og í framhaldinu var 25–30% af því starfsfólki 

sem vann í framlínu útibúanna sagt upp. Það gekk ekki betur en svo að bankinn þurfti að 

ráða stóran hluta aftur á innan við ári seinna. Eftir þá upplifun voru margir sem höfðu 

efasemdir um innleiðingu á nýju verkefni en kostnaðurinn við að innleiða 

straumlínustjórnun var ekki mikill og fyrirtækið gat tekið eitt útibú fyrir í einu og haft eitt 

svokallað tilraunaútibú. Það var því tekin ákvörðun um að innleiða straumlínustjórnun í 

Emirates og byrja á útibúum. Hafist var handa við að eyða eins mikilli sóun og hægt var. 

Innleiðingin leiddi það í för með sér að bið til gjaldkera minnkaði verulega og starfsandi 

batnaði. Pishu áætlaði að bankinn hafi sparað allt að fimmtíu milljón dollara eða sex og 

hálfan milljarð íslenskra króna vegna bættrar framleiðni ásamt því að áhættu- og 

gæðastaðlar urðu betri (McKinsey og Company, 2008).  

Í riti sem McKinsey gaf út árið 2011 var meðal annars viðtal við Jorge Ramirez del Villar 

sem starfaði hjá Banco de Crédito del Perú (BCP) en bankinn er elsti og stærsti bankinn í 

Perú þar sem starfsmennirnir eru um 15.000. Bankinn þjónustar allt frá einstaklingum til 

stórra fyrirtækja. Bankinn hafði farið í gegnum allskonar umbreytingarferli með 

misheppnuðum árangri og var Jorge því frekar svartsýnn en eftir að hann hafði farið í 

heimsókn til annars banka sem hafði innleitt straumlínustjórnun og var að svipaðri 

stærðargráðu og BCP þá varð hann sannfærður. BCP hófst því handa og byrjaði 

innleiðingu straumlínustjórnunar inn í sín útibú en á þremur árum hafði innleiðingunni 
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verið lokið í öllum útibúum BCP. Bankinn breytti meðal annars aðkomu viðskiptavina 

þannig að þeir byrja á að koma inn á svæði þar sem margir hraðbankar eru áður en þeir 

komast að gjaldkerum. Þetta ýtir undir sjálfsafgreiðslu viðskiptavina. Þegar Jorge var 

spurður að því hvaða ávinning hann taldi bankann hafa náð með innleiðingunni þá sagði 

hann innleiðinguna betur heppnaða en hann hafði þorað að vona. Þeir seldu fleiri vörur, 

viðskiptavinirnir væru glaðari, gæðin væru meiri og kostnaður hafi dregist verulega 

saman. Helstu erfiðleikarnir við innleiðinguna voru, að sögn Jorge, það að sannfæra 

yfirmenn og sérstaklega eldri yfirmenn um að straumlínustjórnun sé ekki einungis 

aðferðafræði sem hafi það að markmiði að draga úr kostnaði. Að lokum var rætt við 

Thierry Pécoud en hann var framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs í BNP Paribas sem 

er einn af stærstu bönkum heims og er með starfsemi í yfir 80 löndum. Þegar Pécoud var 

spurður að því hvernig straumlínustjórnun kom út samanborið við aðra tegund af 

verkefnastjórnun, til dæmis Agile, þá sagði Thierry að það lægi helst í því hvernig 

straumlínustjórnun breytti hugsun starfsmanna fyrirtækisins og gerði þá sjálfbæra í starfi, 

leitaði að stöðugum umbótum og eyddi út óþarfa sóun (McKinsey og Company, 2011).  

Cynthia Karen Swank (2003) aðstoðarforstjóri hjá Jefferson Pilot Financial (í dag Lincoln 

Financial Group) ítrekaði mikilvægi þess að æðstu stjórnendur tækju þátt í innleiðingunni 

á mjög sýnilegan hátt. Mælt var með því að stjórnendur kæmu í heimsókn á þau svæði 

þar sem verið var að innleiða nýja ferla og leggðu áherslu á mikilvægi verkefnisins. 

Samkvæmt Cynthiu er mikilvægt að leysa vandamálin út frá sjónarhorni viðskiptavinarins. 

Að hafa rétta mælikvarða sé mikilvægt, til dæmis ætti mælikvarði þjónustuvers ekki að 

vera lengd símtals hjá hverjum starfsmanni í þjónustuverinu heldur ætti frekar að gefa því 

gaum hvort viðskiptavinurinn þurfi aðeins að hringja einu sinni en ekki oftar til að fá lausn 

á sínum vanda (Swank, 2003).  
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2.2.9 Fyrri rannsóknir  

Ráðgjafafyrirtæki á sviði stjórnunar líkt og McKinsey og PriceWaterHouseCooper hafa 

talið upp þá fjölmörgu kosti sem innleiðing straumlínustjórnunar gat haft í för með sér. Í 

riti sem McKinsey & Company gaf út árið 2008 kom fram að bankar sem hefðu innleitt 

aðferðafræðina inn í sína starfsemi hefðu tvöfaldað þann tíma sem starfsmenn þeirra 

gátu notað í sölu á vörum bankans. Einnig hefðu bankar skorið kostnað niður um þrjátíu 

prósent, flýtt afhendingartíma vörunnar og villuhætta hafði minnkað um allt að áttatíu 

prósent (McKinsey og Company, 2008; McKinsey og Company, 2011; 

PricewaterhouseCoopers, 2012). 

Þjónustuver eru oft hluti af þeirri þjónustu sem þjónustufyrirtæki bjóða upp á. Piercy 

og Rich (2009) fóru yfir þær niðurstöður sem þeir fengu úr rannsókn á þremur 

þjónustuverum í þjónustufyrirtækjum sem innleiddu straumlínustjórnun og störfuðu á 

fjármálamarkaði. Þau fyrirtæki sem voru skoðuð höfðu áður innleitt aðrar tegundir af 

verkefnastjórnun sem höfðu það hlutverk að endurskipuleggja ferla fyrirtækisins en það 

skilaði ekki nægilega góðum árangri. Helstu niðurstöður Piercy og Rich voru þær að 

innleiðing straumlínustjórnunar gat skilað miklum ávinningi til fyrirtækja og 

aðferðarfræðin gat verið innleidd án mikillar fyrirhafnar með tilliti til eyðslu fjármagns og 

flækjustigs. Fyrirtækin náðu árangri með því að draga úr kostnaði ásamt því að gæði í 

rekstri þeirra jukust. Það sem hjálpaði fyrirtækjunum mest var sá grunnur sem skapaði 

straumlínustjórnun en hann fól í sér að skilgreina virði út frá þörfum viðskiptavinarins, fá 

sem best flæði í þá ferla sem fyrirtækið starfaði eftir og leysa vandamál leið og þau komu 

upp (Piercy og Rich, 2009).  

Wang og Chen (2010) ræddu í grein sinni Total Quality Management & Business 

Excellence: Applying Lean Six Sigma and TRIZ að nauðsynlegt væri að stjórnendur á öllum 

sviðum fyrirtækisins helguðu sig innleiðingunni með því að styðja hana heilshugar og gera 

starfsmönnum fyrirtækisins kleift að fá þjálfun, fræðslu og heimild til að leysa þau 

vandamál sem kæmu upp. Í rannsókn sem þeir gerðu tóku þeir fjármálafyrirtæki sem 

innleiddi straumlínustjórnun fyrir og voru niðurstöðurnar þær að fyrirtækið náði ávinningi 

með innleiðingunni. Fyrirtækinu tókst að eyða sóun sem tengdist  ákveðnum verkefnum 

líkt og ferlinu við að opna bankareikninga. Einnig tókst fyrirtækinu að breyta menningu 

sinni á þann veg að hún stuðli að stöðugum umbótum (Wang og Chen, 2010). 
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Nokkrir íslenskir meistaranemar hafa skrifað um straumlínustjórnun og er einn af þeim 

Snorri Fannar Guðlaugsson (2013), en hann skrifaði meistararitgerð sína um 

straumlínustjórnun í íslensku fjármálakerfi. Hann athugaði hvort hægt væri að ná betri 

árangri í íslensku fjármálakerfi með því að nota straumlínustjórnun og voru niðurstöður 

hans jákvæðar. Snorri framkvæmdi rannsókn í fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, 

en þar sem innleiðing var komin mjög stutt á veg voru niðurstöðurnar ekki afgerandi. Þær 

bentu þó til þess að hægt væri að ná árangri með innleiðingu straumlínustjórnunar í 

fjármálafyrirtæki (Snorri Fannar Guðlaugsson, 2013). Brynja B. Gröndal (2013) skrifaði í 

sinni meistararitgerð um viðhorf starfsmanna til innleiðingar straumlínustjórnunar og 

voru helstu niðurstöður þær að innleiðingin hafði leitt til meira skipulags bæði á tíma 

starfsmanna og verkefna sem þeir unnu að ásamt því að viðmælendur töldu 

starfsumhverfi hafa batnað með innleiðingunni (Brynja B. Gröndal, 2013).  

Vilborg Hannesdóttir (2009) fjallaði um þróun og þjálfun starfsmanna í 

straumlínustjórnun í sinni meistararitgerð og studdist hún við eigindlega aðferðafræði. 

Niðurstöður hennar bentu til þess að þjálfun starfsmanna í fyrirtækjum sem höfðu innleitt 

straumlínustjórnun væri misjöfn, en fræði straumlínustjórnunar gera kröfur um að þróun 

og þjálfun starfsmanna sé mikil svo innleiðingin skili ávinningi. Ennfremur voru 

niðurstöður hennarþær að innleiðingin hafði skilað einhverjum árangri eins og 

hagræðingu í rekstri, styttri afhendingartíma ásamt bættri þjónustu og starfsanda en 

Vilborg skoðaði starfsánægju sérstaklega (Vilborg Hannesdóttir, 2009).  

Niðurstöður BS-ritgerðar Hafdísar Huldar Björnsdóttur (2010), sem skoðaði innleiðingu 

straumlínustjórnunar í Arion banka, voru þær að tæp 88% starfsmanna í viðskiptaumsjón 

töldu innleiðinguna hafa skilað árangri, starfsánægja hafði aukist til muna ásamt því að 

innleiðingin hafði skilað mikilli kostnaðarlækkun fyrir sviðið (Hafdís Huld Björnsdóttir, 

2010). 

Straumlínustjórnun er orðin mjög útbreidd en samkvæmt könnun sem tímaritið 

IndustryWeek og Manufacturing Performance Institute gerðu árið 2007 voru, á þeim tíma, 

nærri 70% verksmiðjufyrirtækja í Bandaríkjunum búin að innleiða straumlínustjórnun í 

sína starfsemi með það að leiðarljósi að bæta árangur sinn. Könnunin var framkvæmd á 

þann veg að spurningalisti með yfir hundrað spurningum var sendur út til fyrirtækja þvert 
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yfir Bandaríkin og bárust 433 svör. 24,2% fyrirtækja sögðust hafa náð verulegum 

framförum með aðferðafræðinni (Blanchard, 2007). 

Gagnrýni á straumlínustjórnun 

Þrátt fyrir að margar rannsóknir greini frá því að innleiðing straumlínustjórnar hafi 

tekist með ágætum þá hefur árangur þess að innleiða straumlínustjórnun verið umdeildur 

(Kandasamy, 2015; Leyer og Moormann, 2014; Hines, Holweg og Rich, 2004; Bhasin og 

Burcher, 2006).  

Í greininni The Value of Lean in the Service Sector: A critique of Theory and Practise 

fjölluðu Arfmann og Barbe (2014) um þá gagnrýni sem straumlínustjórnun hefur fengið í 

þjónustugeiranum. Fóru þeir í gegnum sjö hundruð ritgerðir sem höfðu verið skrifaðar um 

straumlínustjórnun og niðurstöður þeirra gáfu til kynna að umbreyting fyrirtækja yfir í 

straumlínustjórnun sé að minnsta kosti vafasöm. Arfmann og Barbe voru ekki í vafa um 

að straumlínustjórnun gæti verið hentug og komið vel að notum fyrir fyrirtæki sem 

störfuðu í þjónustugeiranum en að það sé ákveðin togstreita við innleiðingu 

straumlínustjórnunar að þeirra mati. Samkvæmt greininni vantaði frekari rökræður og 

frekari rannsóknir til að komast að raunverulegu virði þess að innleiða straumlínustjórnun 

í þjónustufyrirtæki. Þeir segja að meginreglur straumlínustjórnunar eigi ekki endilega við 

þjónustufyrirtæki þar sem þjónusta virkar á annan veg en framleiðsla. Það sé ekki hægt 

að geyma þjónustu á lager og bíða eftir að viðskiptavinurinn sé tilbúinn að toga hana frá 

fyrirtækinu. Ekki sé hægt að búa til þjónustu eftir sömu uppskrift og að búa til vöru og  

tegundir þeirrar eftirspurnar sem viðskiptavinir kalla eftir frá þjónustufyrirtækjum séu 

mun fjölbreyttari en frá framleiðslufyrirtækjum. Að lokum hvöttu höfundar stjórnendur, 

kennara og ráðgjafa til þess að endurhugsa virði straumlínustjórnunar og athuga hvort 

ekki væri hægt að nota aðrar aðferðir til þess að mæta þeim áskorunum sem til verða í 

því síbreytilega umhverfi sem þjónustufyrirtæki starfa í (Arfmann og Barbe, 2014).  

Repenning og Sterman (2001) skrifuðu um þann gríðarlega stóra markað sem 

innleiðing nýrra stjórnunaraðferða var orðin. Samkvæmt þeim var útlagður kostnaður 

bandarískra fyrirtækja til ráðgjafa og þjálfara í rekstrarráðgjöf yfir hundrað milljarðar 

Bandaríkjadollara árið 1997 og áætla mætti að sá markaður sé orðinn mun stærri í dag. 

Stór hluti af þeirri fjárhæð var notaður í þeim tilgangi að þróa þá rekstrarlegu hæfileika 

sem bestu fyrirtækin bjuggu yfir. Þeirra niðurstöður voru þær að þrátt fyrir að fyrirtæki 
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notuðu gífurlega fjármuni til að þróa ákveðna getu sem önnur fyrirtæki bjuggu yfir þá 

öðluðust fæst fyrirtæki verulegan ávinning með innleiðingunni. Höfundar tóku dæmi um 

Total Quality Management (TQM) en í upphafi áttunda áratugarins átti TQM hug og 

hjörtu ráðgjafa og kennara í viðskiptaháskólum sem töldu upp þá ótal kosti sem TQM átti 

að hafa í för með sér. Þetta breyttist fljótt og um miðjan níunda áratuginn var TQM hætt 

að vera í tísku og orðið úrelt. Niðurstöður þeirra leiddu til þess að stjórnendur og þeir sem 

tóku þátt í innleiðingunni urðu að breyta hugsunarhætti sínum til þess að framför gæti 

átt sér stað. Ekki var nóg að læra af fyrri reynslu vegna þess að hún veitti fyrirtækjum oft 

ekki réttu upplifunina til þess að bæta rekstur fyrirtæksins til lengri tíma litið (Repenning 

og Sterman, 2001). Hines, Holwe og Rich (2004) fóru yfir helstu atriði sem gagnrýnendur 

straumlínustjórnunar höfðu bent á. Þeir sem höfðu gagnrýnt straumlínustjórnun höfðu 

bent á að aðferðafræðina vanti fyrirsjáanleika, það sé hægt að innleiða 

straumlínustjórnun en það er ekki fyrirséð hvernig muni ganga. Frekari gagnrýni beindist 

að mannlega þættinum, það er að segja að við innleiðingu straumlínustjórnunar myndist 

of mikið álag á þá starfsmenn sem vinni á gólfinu og að aðferðafræðin nýti starfsfólk 

umfram það sem eðlilegt telst þar sem mikil pressa er sett á það. Þessi gagnrýni hefur ekki 

fengið mikinn meðbyr en undirstrikar mikilvægi þess að fyrirtækið sýni starfsfólki virðingu 

með hvatningu og örvun. Önnur gagnrýni sem þeir settu fram var að straumlínustjórnun 

vantaði ákveðið verklag sem leiddi til þess að innleiðingin væri sjálfbær og fyrirtæki misstu 

því fljótt marks með innleiðingunni. Að lokum var nefnd gagnrýni sem snýr að því að 

takast á við fjölbreytileika, gagnrýnendur töldu straumlínustjórnun ekki búa yfir nægilega 

góðum verkfærum til þess að mæta þeim fjölbreytileika sem viðskiptavinir óskuði eftir 

(Hines, Holweg og Rich, 2004). 

Radnor og Osborne (2012) rannsökuðu í grein sinni hvort innleiðing 

straumlínustjórnunar hjá hinu opinbera í Bretlandi hafi verið misheppnuð þar sem ekki 

hafði verið hugsað um hvaða virði innleiðingin skilaði til viðskiptavinarins sem gat til 

dæmis verið sjúklingur hjá heilbrigðisstofnun. Radnar og Osborne komu með tillögur að 

því hvernig hægt væri að tryggja meiri ávinning með innleiðingu en tillögurnar voru þær 

að mikilvægt væri að innri hagkvæmni væri aukin en árangri yrði ekki náð nema einblínt 

væri á það hvernig hægt væri að auka lífsgæði viðskiptavina opinbera stofnanna. Til þess 

að það væri hægt að auka virði fyrir viðskiptavininn varð að auka gæði þeirra innri ferla 

sem keyrðu opinberar stofnanir áfram en heildaráhrif straumlínustjórnunar komu ekki 
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fram fyrr en stofnunin sá að viðskiptavinurinn fengi aukið virði með innleiðingunni. Einnig 

ítrekuðu þeir þá menningalegu umbreytingu sem þurfiað eiga sér stað hjá opinberum 

stofnunum frekar en að innleiðing sé keyrð áfram með því að taka upp ákveðin kerfislæg 

verkfæri (Radnor og Osborne, 2012). Í annarri grein eftir Radnor kom fram að 

straumlínustjórnun hjá hinu opinbera í Bretlandi hafði verið ranglega innleidd þar sem 

innleiðingin miðaði aðallega að því að draga úr kostnaði án þess að hafa virðisaukningu til 

viðskiptavina að leiðarljósi. Lögðu þeir til að útbúið yrði nýtt líkan til þess að koma 

stjórnendum á rétta braut í ferlinu (Radnor og Johnston, 2013). 

Leyer og Moormann (2014) segja frá því að lítið sé vitað um straumlínustjórnun í 

fjármálageiranum enda hafi fáar rannsóknir verið gerðar og að niðurstöður flestra greina 

séu mjög óljósar. Að þeirra sögn benda niðurstöður fræðimanna sem hafa skoðað 

innleiðingu straumlínustjórnunar í fjármálafyrirtækjum til þess að hægt sé að ná árangri 

með tilliti til þess að skera niður kostnað og bæta gæði en það vanti mjög ítarlega 

niðurstöðu á heildarávinningi þess fyrir fjármálafyrirtæki að innleiða straumlínustjórnun. 

Mikilvægasti hlekkurinn í innleiðingunni er að hugsunarháttur straumlínustjórnunar sé 

virkur í huga starfsmanna fyrirtækisins frekar en að innleiða einhver ákveðin verkfæri 

straumlínustjórnunar (Leyer og Moormann, 2014).  

Í grein eftir Bhamu og Sangwan (2014) skoðuðu höfundar 209 ritgerðir sem hafa verið 

skrifaðar um straumlínustjórnun í hinum ýmsu atvinnugreinum hjá stórum sem smáum 

framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum. Benda þeir á að innleiðing straumlínustjórnunar sé 

ekki mikil á meðal smærri og meðalstórra fyrirtækja. Niðurstöðurnar úr greiningu þeirra 

gáfu til kynna að innleiðing straumlínustjórnunar leiddi til þess að meira álag væri á 

stjórnendur frekar en almenna starfsmenn. Einnig bentu þeir á að það vantaði staðlaðan 

ramma fyrir innleiðingu straumlínustjórnunar því þrátt fyrir að margar tillögur hefðu 

borist með mörgum mismunandi hugmyndum um innleiðingu þá vantaði að sameina 

þessar tillögur í eitt ákveðið regluverk. Til sé mikið af verkfærum og aðferðum sem 

stjórnendur geti nýtt sér en það vanti ramma um hvernig innleiðingunni skuli vera háttað 

(Bhamu og Sangwan, 2014). Pakdil og Leonard (2015) segja frá því í grein sinni að 

innleiðing straumlínustjórnunar hjá fyrirtækjum í hinum vestræna heimi sé búin að vera 

að mestu leyti misheppnuð. Ein af ástæðunum sem þeir telja fyrir því var að fyrirtæki 
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skildu ekki hvaða menningarlegu umbreytingar þau þyrftu að fara í gegnum til þess að 

geta aðlagað sig að ferlum straumlínustjórnunar.  

Í niðurstöðum Bruno og Jordan (2002) er farið yfir rannsókn sem var gerð hjá japanska 

bílaframleiðandanum Mitsubishi. Rannsakendur lögðu spurningalista fyrir starfsmenn á 

„gólfinu“ hjá Mitsubishi um starfsánægju þeirra en bílaframleiðandinn hafði þá innleitt 

straumlínustjórnun áratug fyrr. Niðurstöðurnar leiddu það í ljós að starfsmenn 

bílaframleiðandans eru mjög ósáttir með það starfsumhverfi sem þeir búa við. Einnig voru 

niðurstöðurnar þær að eftir því sem reynsla starfsmanna á straumlínustjórnun var meiri, 

minnkaði jákvæð upplifun þeirra af starfsumhverfi sínu. Að lokum var mikil þversögn í 

þeim útskýringum sem fyrirtækið gaf út um straumlínustjórnun og síðan upplifun þeirra 

starfsmanna sem starfa á gólfi fyrirtækisins. Á meðan fyrirtækið gaf út að það vildi efla 

starfsfólkið í að hugsa lausnamiðað og að taka ákvarðanir sjálft þá sögðu starfsmennirnir 

að stjórnendur tækju hugmyndir þeirra sjaldnast alvarlega og að þeir hefðu alltaf 

lokaorðin við ákvarðanatöku. Einnig gaf fyrirtækið það út að það stuðlaði að því að 

starfsmenn þess fengju mikla þjálfun en um þetta sögðu starfsmennirnir í rannsókninni 

að þeir fengju aldrei viðbrögð við sínum hugmyndum eða þjálfun. Þessi atriði og fleiri 

undirstrika miklar þversagnir í þeim yfirlýsingum sem fyrirtækið gefur út og því sem 

starfsmenn upplifa (Bruno og Jordan, 2002).  

John Seddon (2011) segir frá því í grein sinni að straumlínustjórnun beri öll merki 

tískufyrirbæris og sé að fatast flugið. Að hans mati eru stjórnendur dregnir áfram af 

ráðgjöfum og fræðimönnum sem séu sannfærðir um ágæti straumlínustjórnunar og eru 

drifnir áfram af þeirri sannfæringu að með því að innleiða straumlínustjórnun muni 

fyrirtækinu þeirra takast að ná þeim árangri sem Toyota hefur náð. Stjórnendur eru undir 

miklum áhrifum frá ráðgjöfum og fræðimönnum sem hafa hyllt straumlínustjórnun. Þessi 

sannfæringarkraftur hefur búið til væntingar meðal þeirra stjórnenda sem hafa innleitt 

straumlínustjórnun en hafa ekki náð þeim ávinningum sem þeir héldu að þeir myndu ná 

fram. Seddon segir að straumlínustjórnun hafi aðallega verið innleidd hjá 

þjónustufyrirtækjum sem hafi þegar verið mjög framleiðsluvædd eins og þjónustuver og 

bakvinnslur. Helsti gallinn sem Seddon nefnir er að stjórnendur einblíni of mikið á tíma 

sem er eytt í verkefni og halda að þannig sé hægt að draga úr kostnaði, það er að ef dregið 

sé úr þeim tíma sem er settur í verkefni þá minnki kostnaður. Hann segir að þetta sé mjög 
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mikill misskilningur. Með því að einblína á að minnka afgreiðslutíma til að skera niður 

kostnað þá fari fyrirtæki framhjá möguleikanum til umbóta sem felst í því að skilja 

eftirspurn viðskiptavina. Seddon ítrekar mikilvægi þess að hanna ferla sem skilja þann 

fjölbreytileika sem þjónustufyrirtæki búa við. Verkfæri straumlínustjórnunar eiga ekki að 

vera tekin beint frá framleiðslufyrirtækjum yfir í þjónustufyrirtæki. Samkvæmt Seddon 

virkar það ekki þar sem þau eiga að skera niður tíma í ferlum. Mikilvægast er að skilja 

fjölbreytileikann, hanna kerfi sem getur tekið á móti fjölbreytileikanum og hafa getuna til 

að læra sem skipulagsheild, þannig muni kostnaður minnka. Að lokum tekur Seddon 

dæmi um tollgæsluna í Bretlandi sem innleiddi straumlínustjórnun en hjá henni hefur 

árangurinn látið standa á sér. Mórallinn hefur verið mjög lágur ásamt því sem rekstur 

tollgæslunnar hefur ekki mætt þeim gæðamarkmiðum sem stofnuninni hafa verið sett 

(Seddon, 2011). 

 

Samantekt 

Eins og fram hefur komið hafði straumlínustjórnun fengið töluverða gagnrýni, 

sérstaklega innan þjónustugeirans. Lítið var um rannsóknir sem sýndu fram á þann 

ávinning sem straumlínustjórnun hafði haft hjá fjármálafyrirtækjum (Leyer og 

Moormann, 2014) fyrir utan efni frá ráðgjafafyrirtækjum sem unnu við að selja ráðgjöf 

við innleiðingu straumlínustjórnunar. Sumir fræðimenn bentu á að straumlínustjórnun 

væri aðeins tískufyrirbæri og að aðrar tegundir verkefnastjórnunar hefðu verið á þeim 

stað sem straumlínustjórnun er nú en eru lítið notaðar í dag eins og TQM (Repenning og 

Sterman, 2001). Aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt aðferðafræðina fyrir skort á umhyggju 

gagnvart starfsmönnum ásamt því að það vanti skýrari ramma um hvernig innleiðingunni 

skuli háttað. Lítið var um að smá og meðalstór fyrirtæki innleiddu aðferðafræðina og 

einkageirinn virtist vera að færa sig frá því að innleiða straumlínustjórnun þar sem 

innleiðingin hafði ekki skilað nægilegum fjárhagslegum ávinningi til fyrirtækja (Seddon, 

2011).   
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3 Rannsóknin 

Líkt og fram hefur komið er ekki alltaf skýrt hvaða ávinning þjónustufyrirtæki hafa 

hlotið af innleiðingu á straumlínustjórnun. Fræðsla og þjálfun virðist spila stórt hlutverk í 

því hvernig innleiðing straumlínustjórnunar tekst til. Rannsóknir bendu til þess að stærð 

fyrirtækja skipti máli þar sem líklegra er að stærri fyrirtæki frekar en minni innleiði 

straumlínustjórnun. Hlutverk stjórnandans er mjög mikilvægt og því ákvað höfundur 

ritgerðarinnar að gera athugun á meðal  stjórnenda. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður 

fjallað um þá rannsókn.   

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvernig og hvort fjármálafyrirtæki á Íslandi 

væru búin að innleiða straumlínustjórnun inn í sína starfsemi og hvaða ávinning 

stjórnendur töldu að innleiðingin hefði haft í för með sér. Einnig var markmið 

rannsóknarinnar að athuga hvers konar fjármálafyrirtæki væru ekki búin að innleiða 

straumlínustjórnun og fá svör við því hvers vegna þau hefðu ekki innleitt aðferðafræðina 

inn í sína starfsemi.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru fjórar:  

R1: Hvernig fjármálafyrirtæki hafa innleitt straumlínustjórnun? 

R2: Hvaða ávinning telja stjórnendur að þeir hafi fengið með innleiðingunni?  

R3: Hvað hefði mátt betur fara við innleiðingu straumlínustjórnunar? 

R4: Hvaða ástæður nefna stjórnendur fyrir því að hafa ekki innleitt  

    straumlínustjórnun? 
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3.1 Aðferð 

Við undirbúning rannsóknarinnar fór höfundur yfir þær rannsóknaraðferðir sem 

notaðar eru við rannsóknir í félagsvísindum en mikilvægt var að finna þá leið sem væri 

best til þess fallin að ná þeim markmiðum sem rannsókninni hafði verið sett áður en farið 

væri af stað í rannsóknarvinnuna. Þær rannsóknaraðferðir sem eru notaðar í 

félagsvísindum eru annarsvegar eigindlegar og hinsvegar megindlegar.  

Megindlegar rannsóknir hafa þann kost að geta safnað mikið af gögnum fljótt og 

örugglega. Þegar markmið rannsókna er að fá yfirlit yfir tiltekið svið og skoða viðhorf 

ákveðins hóps henta megindlegar aðferðir vel. Notast var við megindlega aðferðafræði í 

þessari rannsókn þar sem markmiðið var að safna tölulegum upplýsingum um ákveðið 

úrtak innan íslenskra fjármálafyrirtækja. Hægt er að safna upplýsingum fyrir megindlega 

rannsókn með spurningalista sem sendur er út í netkönnun, póstkönnun, 

vettvangskönnun eða símakönnun. Þegar spurningalisti er hannaður er mikilvægt að hann 

sé stuttur en það á bæði við um hverja spurningu fyrir sig og lengd spurningalistans í heild. 

Spurningarlistar þurfa vitaskuld að spyrja mikilvægra spurninga en það er jafn mikilvægt 

að spyrja ekki óþarfa spurninga. Spurningalistinn þarf að hafa gott flæði svo svarandinn 

skilji í hvaða átt er verið að fara með spurningunum. Gott er að byrja á því að spyrja 

auðveldra og þægilegra spurninga sem leiða að flóknari og erfiðari spurningum. Forðast 

þarf að neyða svarendur til þess að svara öllum spurningum og réttast er að bjóða upp á 

valmöguleika þar sem svarendur komast undan því að svara. Einnig skal forðast að hafa 

leiðandi spurningar. Að lokum er skynsamlegt að senda prufu á ákveðinn hóp áður en 

spurningalistinn er sendur út til þess að koma upp um galla í könnunni (Morris, 2008). 

Áhersla eigindlegra rannsókna er ekki á tölur líkt og í megindlegum rannsóknum, 

markmið eigindlegra rannsókna er að gera athuganir með því að hlusta á útskýringar 

viðmælenda af þeim lýsingum, sögum og öðrum svipmiklum frásögnum sem 

viðmælandinn hefur frá að segja (Zikmund, 2000). Í grunninn þykir eigindleg 

rannsóknaraðferð henta vel til að horfa á viðfangsefnið út frá sjónarhorni viðmælanda 

þar sem rannsakandi er þátttakandi sem setur fram kenningar um viðfangsefnið í stað 

þess að prófa þær eins og gert er í megindlegum rannsóknum. Slík greining gefur tækifæri 

til að greina efnið mjög ítarlega en aðferðin byggir á því að safna eiginleikum í stað þess 

að afla tölfræðilegra gagna. Hægt er að safna upplýsingum með einstaklingsviðtölum og 
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rýnihópum en aldrei er hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna (Morris, 

2008). 

Í þessari rannsókn notaðist höfundur við megindlega aðferðafræði en fór á fund 

starfsmannastjóra viðskiptabanka á höfuðborgarsvæðinu og ræddi einnig símleiðis við 

starfsmannastjóra kortafyrirtækis um stöðu þeirra á innleiðingu straumlínustjórnunar. 

Höfundur fékk upplýsingar sem voru ekki notaðar í niðurstöðukafla þessarar rannsóknar 

en gáfu dýpri skilning á stöðu mála við skrif umræðukafla. Upplýsingarnar gáfu höfundi 

víðari skilning á því hvaða þýðingu straumlínustjórnun hefur fyrir fjármálafyrirtæki og 

hvernig fjármálafyrirtæki geta notast við straumlínustjórnun.  

 

3.2 Þátttakendur 

Haft var samband við fjármálafyrirtæki á Íslandi með tölvupósti en skilgreining á 

fjármálafyrirtæki var fengin frá Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF): 

Samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki eru fjármálafyrirtæki fyrirtæki sem fengið 

geta starfsleyfi sem viðskiptabanki, sparisjóður, lánafyrirtæki (fjárfestingarbanki), 

rafeyrisfyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun og rekstrarfélag 

verðbréfasjóða. 

Fjármálafyrirtæki í víðari merkingu eru hins vegar fyrirtæki þar sem starfsemin 

með einum eða öðrum hætti er bundin þátttöku á fjármálamarkaði. Auk 

framangreindra fyrirtækja falla hér m.a. undir vátryggingafélög og lífeyrissjóðir 

sem eru jafnan stórir þátttakendur á fjármálamörkuðum.  

(Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Notast var við víðari merkingu SFF og var spurningalistinn sendur á lífeyrissjóði, 

kortafyrirtæki, viðskipta- og fjárfestingabanka, sparisjóði, verðbréfafyrirtæki, 

verðbréfamiðlanir, rekstrarfélag verðbréfasjóða, Seðlabanka Íslands, Byggðastofnun og 

tryggingafélög. Sérstaklega var óskað eftir því að stjórnendur myndu svara 

spurningalistanum þar sem stjórnandinn spilar veigamikið hlutverk við innleiðingu 

straumlínustjórnar eins og fram hefur komið.  
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3.3 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var eitt, spurningalisti sem rannsakandi útbjó. Hann skiptist 

í tvennt; annars vegar fyrir þá stjórnendur sem störfuðu hjá fyrirtæki sem hafði innleitt 

straumlínustjórnun og hins vegar fyrir þá sem störfuðu hjá fyrirtæki sem hafði ekki innleitt 

slíka stjórnun. Alls voru spurningarnar þrettán fyrir þá sem störfuðu hjá fyrirtækjum sem 

höfðu farið í innleiðingarferli en ellefu fyrir þá sem störfuðu hjá fyrirtækjum sem ekki 

hafði innleitt straumlínustjórnun.  

Spurningalistinn var útfærður þannig að fyrstu átta spurningarnar voru þær sömu fyrir 

þátttakendur í báðum hópum; sex bakgrunnsspurningar sem snéru að aldri, kyni og 

menntun auk þess sem spurt var um hve stór hópur starfaði undir viðkomandi stjórnanda 

og hve margir störfuðu í því fyrirtæki sem þátttakandinn vann hjá. Einnig var spurt að því 

hvers konar fjármálafyrirtæki þátttakandi starfaði hjá. Tvær spurningar til viðbótar voru 

lagðar fyrir báða hópa; spurt var um hversu vel þeir þekktu hugtök straumlínustjórnunar 

og svo lykilspurningin sem skipti þeim upp í hópana tvo og snerist um það hvort 

straumlínustjórnun hefði verið innleidd í þeirra fyrirtæki eða ekki. Ef þátttakendur 

svöruðu þessari lokaspurningu játandi fengu þeir að auki fimm spurningar varðandi 

innleiðinguna og upplifun þeirra á henni en ef þátttakendur svöruðu neitandi fengu þeir 

þrjár spurningar varðandi mögulegar ástæður þess að þeir féllu í þann hóp og hvort til 

greina hefði komið að innleiða straumlínustjórnun (sjá viðauka 1). 

Fengnir voru nokkrir stjórnendur sem höfundur valdi af hentugleika til að fara yfir 

spurningalistann áður en hann var sendur út. Markmiðið var að fá athugasemdir á orðalag 

og framsetningu spurninga spurningalistans. Við þetta komu athugasemdir sem bættu 

gæði spurningalistans með betra orðalagi og hnitmiðaðri spurningum. Sumar spurningar 

sem voru upphaflega settar í listann voru teknar út og nýjar komu inn. Höfundur var mjög 

meðvitaður um að hafa spurningalistann stuttan þar sem stjórnendur á íslenskum 

fjármálamarkaði eru yfirleitt undir miklu álagi og hafa ekki mikinn tíma aflögu í önnur 

verkefni en þau sem þeir þurfa að sinna í sínu starfi. Áætlaður svartími spurningalistans 

var um fimm mínútur.  
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3.4 Framkvæmd 

Notast var við spurningalistakerfið Surveymonkey en rannsakandi prófaði ýmis 

önnur kerfi áður en ákveðið var að notast við það kerfi. Einnig hafði rannsakandi notað 

spurningalistakerfið fyrr í námi sínu og hafði kerfið nýst vel. Slóðin inn á spurningalistann 

var send á fjármálafyrirtæki sem komu spurningalistanum á sína stjórnendur. 

Spurningalistinn var sendur út 22. júní 2015 og var opinn til og með 29. júlí 2015. 

Ítrekunarpóstur var sendur þann 6. júlí 2015 þar sem rannsakandi þakkaði þeim fyrir sem 

þegar höfðu svarað og biðlaði til þeirra sem áttu eftir að svara að gera slíkt ef þeir höfðu 

tök á. 

 

Mynd 3: Dreifing svara 

 

Þátttakendur voru látnir vita að könnunin væri nafnlaus og að hvorki væri hægt að 

rekja svör til þeirra persónulega né þess fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá. 

Gögn úr spurningalistanum vistuðust í töflureikninum Excel og var flest öll tölfræðileg 

úrvinnsla unnin í Excel. Tölfræðilega vinnan fól aðallega í sér lýsandi tölfræði en einnig var 

notast við kí-kvaðrat greiningu. Kí-kvaðrat er marktektarpróf sem kannar hvort það sé 

tölfræðilega marktækur munur á milli tveggja hópa (Zikmund, 2000). Notast var við 

tölfræðiforritið SPSS við gerð marktektarprófsins.  
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4 Niðurstöður 

Alls tóku 53 stjórnendur þátt í könnuninni. Kynjahlutfall var nálægt því að vera jafnt 

þar sem 42% þátttakanda voru karlar en 51% konur. Tveir þátttakendur svöruðu aðeins 

einni spurningu af spurningalistanum og skiluðu öðrum spurningum auðum. Stærsti hluti 

þátttakanda var á aldrinum 40-49 ára en fæstir á aldursbilinu 20-29 ára, enginn stjórnandi 

var eldri en 69 ára. Flestir þátttakendur voru með mastersgráðu eða 45%. Þátttakendur 

höfðu flestir 1-10 starfsmenn undir sinni stjórn eða 49%. Þátttakendur störfuðu flestir hjá 

fyrirtækjum sem eru með yfir 100 starfsmenn. Sjá nánari útlistun á þátttakendum í töflu 

2.  

Tafla 2: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 
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Langflestir þátttakendur störfuðu hjá viðskipta og/eða fjárfestingabanka, eða um 60% 

en engin þátttakenda svaraði því til að starfa hjá kortafyrirtæki. Á mynd 4 má sjá hvernig 

fyrirtækjum allir þátttakendur störfuðu hjá. Svör fengust frá öllum tegundum 

fjármálafyrirtækja að kortafyrirtækjum undanskildum. Næstflestir þátttakendur störfuðu 

hjá lífeyrissjóði og svo voru níu prósent þátttakenda stjórnendur hjá tryggingafélagi.  

 

 

Mynd 4: Dreifing á því hvers konar fjármálafyrirtæki þátttakendur starfa hjá. 
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Langflestir eða 62% þátttakenda starfa hjá stórum fyrirtækjum þar sem 100 

starfsmenn eða fleiri starfa. Næst koma þeir þátttakendur sem starfa hjá fyrirtækjum sem 

eru með 1–20 starfsmenn og átta prósent þátttakenda starfa hjá fyrirtæki þar sem starfa 

á bilinu 21–40 starfsmenn.  Sjá mynd 5 fyrir frekari dreifingu í stærð fyrirtækja 

þátttakenda: 

 

Mynd 5: Stærð fyrirtækja þátttakenda. 

 

Almennt var þekking þeirra stjórnenda sem tóku þátt í könnunni á straumlínustjórnun 

frekar mikil. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við það á Likert kvarða hversu vel 

þeir þekktu hugtök straumlínustjórnunar en 62% þátttakenda töldu sig þekkja hugtök 

straumlínustjórnunar frekar mikið og 11% töldu sig þekkja hugtök straumlínustjórnunar 

mjög mikið. 9% þátttakenda töldu sig hvorki vita mikið né lítið um hugtök 

straumlínustjórnunar og 11% töldu sig þekkja hugtök straumlínustjórnunar mjög lítið. Sjá 

frekar á mynd 6: 
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Mynd 6: Hversu vel þekkja þátttakendur hugtök straumlínustjórnunar. 

 

Straumlínustjórnun hafði verið innleidd hjá miklum meirihluta þátttakenda en um 4% 

þátttakenda var ekki viss um hvort straumlínustjórnin hafi verið innleidd í sínu fyrirtæki 

(sjá mynd 7). 

 

Mynd 7: Hefur straumlínustjórnun verið innleidd í þínu fyrirtæki?" 
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4.1 Fyrirtæki sem hafa innleitt straumlínustjórnun 

87% þátttakenda höfðu fengið fræðslu um straumlínustjórnun en um 8% þátttakenda 

starfa sem stjórnendur hjá fjármálafyrirtæki sem hefur innleitt straumlínustjórnun en 

hafa ekki fengið fræðslu í þeim fræðum (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8: Hlutfall stjórnenda sem hafa fengið fræðslu í straumlínustjórnun 

 

Í næstu spurningu voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu fengið þjálfun í 

aðferðum straumlínustjórnunar en gríðarlega mikilvægt er að stjórnendur fái almennilega 

þjálfun til að geta komið þekkingu sinni áfram til sinna undirmanna. Sjá mynd 9:  
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Mynd 9: Hlutfall stjórnenda sem hafa fengið þjálfun í straumlínustjórnun 

68% þátttakenda höfðu fengið þjálfun í aðferðum straumlínustjórnunar en rúmlega 

einn fjórði stjórnenda (26%) sem svöruðu spurningalistanum og starfa hjá íslensku 

fjármálafyrirtæki sem hefur innleitt straumlínustjórnun, hefur ekki fengið þjálfun í 

aðferðum straumlínustjórnunar. 

Í næstu spurningu voru þátttakendur spurðir að því hvort innleiðingin hefði leitt til 

ávinnings fyrir fyrirtækið en allir þátttakendur sem svöruðu spurningunni sögðu að 

innleiðingin hefði leitt til ávinnings fyrir fyrirtækið: 

 

Mynd 10: Hlutfall þeirra stjórnenda sem telja að innleiðingin hafi leitt til ávinnings 
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Ef þátttakendur svöruðu því játandi að innleiðingin hafi leitt til ávinnings fyrir 

fyrirtækið voru þeir beðnir um að svara því hvernig ávinning innleiðingin hafi haft í för 

með sér (sjá mynd 11).  

 

Mynd 11: Svör þátttakenda við hvernig ávinningur hefur skapast með innleiðingunni 

Flestir þátttakenda eða 89% af þeim sem svöruðu þessari spurningu voru á því að 

innleiðingin hefði leitt til betra skipulags og/eða vinnuferlis. 79% fannst innleiðingin hafa 

leitt til þess að starfsmenn nýttust betur í starfi sínu. 76% fannst innleiðingin leiða til þess 

að tími nýttist betur. 58% þátttakenda fannst innleiðingin hafa leitt til meiri starfsánægju 

og 53% fannst innleiðingin hafa leitt til fjárhagslegs ávinnings fyrir fyrirtækið. Að lokum 

fannst 42% að starfsumhverfi væri betra eftir innleiðinguna. Þátttakendur höfðu einnig 

möguleika á að skrifa í svarreit þar sem þeir gátu skrifað þann ávinning sem þeir töldu að 

innleiðingin hafi haft í för með sér en tveir þátttakendur svöruðu þar og sögðu að 

innleiðingin hefði bætt yfirsýn og stuðlað að betri þjónustu til viðskiptavina.  
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Í lokaspurningu fyrir þá sem starfa hjá fjármálafyrirtæki sem hefur innleitt 

straumlínustjórnun voru þeir spurðir að því hvað hefði mátt betur fara við innleiðinguna. 

Þrettán svör fengust og beindust svörin að mismunandi atriðum sem höfundur svo 

flokkaði. Svörin flokkuðust nokkuð jafnt og var tilgangur innleiðingarinnar, markmið, 

þjálfun og fræðsla, eftirfylgni, tími og álag helst það sem hefði mátt betur fara við 

innleiðinguna (sjá töflu 3).  

 

Tafla 3: Flokkun svara við spurningu 13. 
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Samantekt  

Mikill meirihluti (87%) þeirra stjórnenda sem vinna hjá fjármálafyrirtæki sem hefur 

innleitt straumlínustjórnun hefur fengið fræðslu um straumlínustjórnun og það sama 

gildir um þjálfun stjórnenda í aðferðum straumlínustjórnunar, þó ekki alveg jafn stór hluti 

hafi fengið þjálfun og hefur fengið fræðslu (87% á móti 68%). Stjórnendur sem svöruðu 

spurningunni varðandi það hvort innleiðingin hafi skilað ávinningi eru á einu máli um það 

að ávinningur hafi skapast af innleiðingunni (100%) og telja þeir að ávinningurinn sé 

fjölbreyttur og geti verið á ýmsum sviðum samtímis.  

 

4.2 Fyrirtæki sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun 

Í þessum kafla verður farið yfir þau svör þeirra þátttakenda sem starfa í 

fjármálafyrirtækjum sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun. Fyrsta spurningin sem var 

lögð fyrir þá var hvort hefði verið rætt um að innleiða straumlínustjórnun á þeirra 

vinnustað.  

 

Mynd 12: Svör þátttakenda varðandi það hvort rætt hafi verið að innleiða straumlínustjórnun 

  

39% þátttakenda svöruðu því játandi að rætt hafi verið um að innleiða 

straumlínustjórnun en 62% þátttakenda svöruðu því neitandi.  
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Næst voru þátttakendur spurðir að því hvort innleiðing straumlínustjórnunar væri á 

áætlun hjá þeirra fyrirtæki. 85% svöruðu því að innleiðingin væri ekki á áætlun, 8% 

þátttakanda svöruðu því að innleiðingin væri á áætlun og sama hlutfall svaraði því til að 

það vissi ekki hvort slíkt væri á áætlun (sjá mynd 13). 

 

Mynd 13: Svör þátttakenda varðandi það hvort innleiðing sé á áætlun 

 

Að lokum voru þátttakendur spurðir að því hvers vegna straumlínustjórnun hafi ekki 

verið innleidd. Stærsta ástæðan fyrir því að straumlínustjórnun hefur ekki verið innleidd 

reyndist sú að lítið var vitað um aðferðafræði straumlínustjórnunar en einnig var tímaleysi 

og lítill fyrirsjáanlegur ávinningur gefin upp. Þátttakendur höfðu einnig möguleika á því 

að skrifa önnur svör og komu svör líkt og að þeir vissu það ekki og að innleiðingin væri 

ekki sett í forgang. Eitt svar var á þennan veg:  

„Ekki vilji til að innleiða svo stóra breytingu talið að menning nái ekki að aðlagast svona 

kröftugri aðferðafræði, en mjög mörgum tólum úr Lean er beitt innan fyrirtækisins til að auka 

skilvirkni, einföldun á verklagi og vinnubrögðum, margföldun til að auka tekjur og auka þjónustu 

og einnig í Heildun sem er samfélagsleg ábyrgð eins og pappírsnotkun, mengun, flokkun efnis, 

ábyrg innkaupastefna, mat á birgjum etc“ 
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Mynd 14: Svör þátttakenda varðandi það hvers vegna aðferðafræðin hefur ekki verið innleidd 

 

 

Samantekt  

Þeir þátttakendur sem svöruðu því til að straumlínustjórnun hafi ekki verið innleidd í 

þeirra fyrirtæki voru allir með mastersgráðu. Nokkuð hefur verið rætt um hvort innleiða 

ætti straumlínustjórnun hjá þeim fyrirtækjum sem svöruðu neitandi um innleiðingu 

straumlínustjórnunar þó að meirihluti hafi ekki rætt málið. Ekki er á áætlun að innleiða 

aðferðafræðina hjá langstærstum hluta þátttakenda. Helsta ástæðan fyrir því að þessi 

fyrirtæki hafa ekki innleitt aðferðafræðina er að lítið er vitað um straumlínustjórnun.  
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4.3 Munur á hópunum tveimur 

Tafla 4: Munur á þeim sem hafa og þeim sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun 

 

 

Hóparnir tveir voru bornir saman á öllum bakgrunnsspurningum. Líkt og sést í töflu 

fjögur var svipuð dreifing aldurs hjá báðum hópum og fékkst enginn marktækur munur 

þar á. Hvað kyn varðaði var munurinn þó nokkur milli hópanna og var sá munur 

marktækur (✗ 2=(1) = 6.349, p = 0.012). Konur voru í miklum meirihluta hjá þeim 

fyrirtækjum sem hafa innleitt straumlínustjórnun en karlar í miklum meirihluta hjá þeim 

fyrirtækjum sem höfðu ekki innleitt hana. Enginn marktækur munur var á hópunum 

hvorki varðandi menntunarstig né mannaforráð. Þegar stærð fyrirtækis var skoðuð kom í 

ljós töluverður munur milli hópa. Í þeim fyrirtækjum þar sem straumlínustjórnun hafði 

verið innleidd störfuðu fleiri en 100 starfsmenn í 79% tilvika en í aðeins 23% tilvika í þeim 

hóp sem hafði ekki innleitt aðferðafræðina. Þessi munur mældist marktækur  

(✗ 2=(1) = 17.311, p = 0.000). Að lokum var marktækur munur á milli hópa varðandi 

þekkingu þátttakenda á hugtökum straumlínustjórnunar (✗ 2=(1) = 16.923, p = 0.000). 
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Tafla 5: Hlutfall þátttakanda eftir fyrirtækjum sem hafa og hafa ekki innleitt straumlínustjórnun 

  

 

Lífeyrissjóðir, viðskipta og/eða fjárfestingabankar ásamt tryggingafélögum hafa 

innleitt straumlínustjórnun en jafnframt eru fyrirtæki innan þessa flokka sem hafa ekki 

innleitt straumlínustjórnun. Verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir, rekstrarfélag 

verðbréfasjóða, sparisjóðir og fjárfestingafélög hafa ekki innleitt straumlínustjórnun. 76% 

eða langflestir þeirra þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni og starfa hjá fyrirtæki sem 

hefur innleitt straumlínustjórnun starfa hjá viðskipta og/eða fjárfestingarbanka. Næst 

koma þeir þátttakendur sem starfa hjá tryggingafélagi og næst á eftir þeim koma 

stjórnendur hjá lífeyrissjóðum. Töluvert meiri dreifing er á þátttakendum sem starfa hjá 

fyrirtækjum sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun. Fjármálafyrirtæki úr öllum flokkum 

hafa ekki innleitt straumlínustjórnun en flestir þátttakendur (23%) sem starfa hjá 

fjármálafyrirtækjum sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun starfa hjá viðskipta og/eða 

fjárfestingabanka. 
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5  Umræða 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara fjórum rannsóknarspurningum. Í fyrstu 

spurningunni var skoðað hvers konar fjármálafyrirtæki væru búin að innleiða 

straumlínustjórnun í sinn rekstur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að þau 

fyrirtæki sem hafa hvað mestan starfsmannafjölda hafa innleitt straumlínustjórnun. 

Viðskipta- og/eða fjárfestingabankar, lífeyrissjóðir og tryggingafélög hafa innleitt 

straumlínustjórnun en fyrirtæki sem hafa færri starfsmenn líkt og fjárfestingarfélög, 

verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir, rekstrarfélag verðbréfasjóða og sparisjóðir höfðu 

ekki innleitt straumlínustjórnun. Þetta tengist þeim niðurstöðum sem birtust í rannsókn 

Bhamu og Sangwan (2014) um að lítil og meðalstór fyrirtæki séu ólíklegri til að innleiða 

aðferðafræðina. Ástæðurnar fyrir því eru að þessi fyrirtæki eru óviss um þann ávinning 

sem þau myndu ná með innleiðingunni og telja mikinn kostnað fylgja henni. Áætla má að 

sömu ástæður séu að baki hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari rannsókn. Einnig 

virtist sem kortafyrirtækin og þau fyrirtæki sem voru flokkuð sem önnur fyrirtæki hafi 

heldur ekki innleitt straumlínustjórnun. Þessar niðurstöður samræmast einnig þeim 

niðurstöðum sem Matt og Rauch (2013) kynntu í grein sinni. Samkvæmt þeim höfðu flest 

fyrirtæki, af þeim sem þeir rannsökuðu, innleitt einhverja tegund af aðferðafræði til að 

ná fram ávinningi í rekstri sínum en smærri fyrirtæki virtust hika við það. Ástæðurnar eru 

að þeim fannst vanta starfsfólk, tíma, fjármagn og þau töldu sig ekki hafa þekkingu á 

viðfangsefninu.  

Með næstu rannsóknarspurningu var kannað hvaða ávinning stjórnendur töldu sig 

hafa fengið með innleiðingu straumlínustjórnunar. Allir stjórnendur sem svöruðu 

spurningunni um hvort straumlínustjórnun hafi leitt til ávinnings svöruðu henni játandi. 

Ávinningurinn var margvíslegur en áhugavert er að mati höfundar að í svörum 

þátttakenda mældust betra starfsumhverfi, fjárhagslegur ávinningur og meiri 

starfsánægja lægst. Þessar niðurstöður eru sérstaklega áhugaverðar í tengslum við 

niðurstöður Bruno og Jordan (2002) en þar minnkaði ánægja starfsmanna Mitsubishi á 

sínu starfsumhverfi eftir innleiðingu straumlínustjórnunar. Starfsumhverfi er mjög 

víðtækt hugtak því það getur náð til margra þátta í umhverfi starfsmannsins. Þættir sem 

eru flokkaðir í starfsumhverfi eru þættir eins og samvinna, traust, stuðningur og möguleiki 

á símenntun og þróun í starfi. Einnig eru þættir eins og mönnun starfsfólks, vinnuálag, 
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tækjabúnaður, verklagsreglur, ræstingar og hinir ýmsu umhverfisþættir hluti af 

starfsumhverfi. Líklega er það mjög mismunandi hvað fólk telur vera starfsumhverfi. Það 

eru að minnsta kosti þeir þættir sem eru í umhverfi starfsmanna og hafa áhrif á starf 

þeirra og það getur eðlilega verið misjafnt hvaða þættir það eru hverju sinni. 

Niðurstöðurnar voru þær að aðeins 42% stjórnenda töldu að innleiðing 

straumlínustjórnunar hafi bætt starfsumhverfi sitt. Þessar niðurstöður voru mjög 

alvarlegar að mati höfundar og veltir hann fyrir sér fyrir hversu vel innleiðing 

straumlínustjórnunar hefur tekist. Að mati stjórnenda eða 89% þeirra sem svara 

spurningunni leiddi innleiðingin til betra skipulags og betri vinnuferla. Hægt var að tengja 

þann ávinning við verkfæri straumlínustjórnunar. Þau þrjú atriði sem mældust hæst 

tengjast betra skipulagi, nýtingu starfsmanna og tíma. Þessar niðurstöður benda til þess 

að starfsmenn geri meira í vinnunni eftir að innleiðing straumlínustjórnunar á sér stað, en 

mögulega á kostnað starfsánægju og starfsumhverfis. Höfundur telur svör þátttakenda 

benda til þess að þau verkfæri straumlínustjórnunar sem hafi verið innleidd hafi skilað 

árangri við að bæta skipulag, nýta starfsmenn og tíma. Að sjá áhrif breyttrar menningar 

tekur lengri tíma og gætu það verið vísbendingar um hvers vegna stjórnendur sjá ekki jafn 

mikinn ávinning í bættu starfsumhverfi og meiri starfsánægju. Þessar niðurstöður tengjast 

niðurstöðum Bhasin og Burcher (2006) um að lykillinn að árangri við að innleiða 

straumlínustjórnun sé að innleiða réttu verkfærin ásamt því að menning fyrirtækisins 

þurfi að breytast.  

Þriðja rannsóknarspurningin beindist að stjórnendum þeirra fyrirtækja sem þegar hafa 

innleitt straumlínustjórnun þar sem þeir voru spurðir hvað hefði mátt betur fara í 

innleiðingarferlinu. Höfundur skipti svörunum upp í nokkra flokka; markmið, 

þjálfun/fræðsla, eftirfylgni, tími og álag. Stjórnendum fannst markmið innleiðingar óskýr 

og að það hafi vantað upp á að halda öllum starfsmönnum við efnið. Stjórnendur nefndu 

einnig þjálfun og fræðslu við þessari spurningu og töldu slíku ábótavant í sínu fyrirtæki. 

Áhugavert er að sjá að í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að einn af hverjum 

fjórum stjórnendum sem starfa í fjármálafyrirtæki sem hefur innleitt straumlínustjórnun 

hefur ekki fengið þjálfun í aðferðafræðinni. Átta prósent þátttakenda hefur ekki fengið 

fræðslu um aðferðafræðina þrátt fyrir að búið sé að innleiða hana inn í starfsemi 

fyrirtækisins.  
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Þar sem rannsóknir hafa sýnt að straumlínustjórnun sé orðin mjög útbreidd meðal 

fyrirtækja (Blanchard, 2007) og stofnana (Pedersen og Huniche, 2011) hafði höfundur 

áhuga á því að kanna hvaða ástæður stjórnendur nefna fyrir því að straumlínustjórnun 

hafi ekki verið innleidd í þeirra fyrirtækjum. Markmiðið með fjórðu 

rannsóknarspurningunni var því að skoða hvaða ástæður það væru. Niðurstöðurnar eru 

þær að fyrirtæki sem hafa ekki innleitt straumlínustjórnun hafa rætt það að einhverju leyti 

að innleiða aðferðarfræðina en tekið meðvitaða ákvörðun um að innleiða hana ekki. 

Athygli vakti að allir þeir stjórnendur sem störfuðu hjá fyrirtæki sem hafði ekki innleitt 

aðferðafræðina voru með masterspróf. Þrátt fyrir mikla menntun stjórnenda þessara 

fyrirtækja var helsta ástæðan fyrir því að aðferðafræðin hafði ekki verið innleidd var 

vegna þess að lítið var vitað um hana.  

Í undirbúningsferli rannsóknarinnar  fór höfundur á fund mannauðsstjóra hjá stórum 

viðskiptabanka. Rætt var um stöðu straumlínustjórnunar innan fyrirtækisins og hverjar 

framtíðarhorfurnar væru. Í samtalinu kom fram að starfsfólki litist almennt illa á 

skipulagsbreytingar og væri hrætt við breytingar. Þetta gæti komið til vegna þeirra miklu 

breytinga sem starfsmenn fjármálafyrirtækja hafa búið við á undanförnum árum. Áætla 

má að starfsmenn fjármálafyrirtækja tengi breytingar við fækkun starfsmanna en það 

virðist hafa verið ein aðalleiðin til þess að hagræða hjá fjármálafyrirtækjum. Það er 

einmitt andstæða straumlínustjórnunar, markmiðið er að finna frekar hvernig er hægt að 

draga úr sóun og efla starfsmenn með þjálfun og fræðslu ásamt því að efla samskipti á 

meðal starfsmanna. Höfundur ræddi einnig við mannauðsstjóra kortafyrirtækis um stöðu 

straumlínustjórnunar innan fyrirtækisins. Þar gætti mikils áhuga á aðferðafræðinni en 

innleiðingarferlið var ekki farið formlega af stað. Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn 

og farið yfir fjölda rannsókna sem tengjast þessum málaflokki sitja eftir vangaveltur um 

það hvort straumlínustjórnun sé ákveðið tískufyrirbæri og hvort stjórnendur skilji 

raunverulega hugtakið straumlínustjórnun. Það að straumlínustjórnun sé breyting á 

menningu frekar en aðeins innleiðing ákveðinna verkfæra straumlínustjórnunar. 

Annmarkar rannsóknarinnar voru meðal annars að spurningalistinn var sendur út að 

sumri og áætla mætti að betri svörun hefði getað náðst ef rannsóknin hefði verið 

framkvæmd á öðrum árstíma. Það voru ákveðnir annmarkar á kí-kvaðrat prófi sem 

höfundur gerði þar sem væntigildi var lægra en fimm en algengt viðmið er að væntigildi 
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sé ekki lægri en fimm. Þegar væntigildin eru svona lág þá dregur það úr afköstum prófsins. 

Einnig voru tengsl höfundar við efni ritgerðarinnar töluverð en höfundur starfar í 

fjármálafyrirtæki sem hóf innleiðingarferli straumlínustjórnunar árið 2012 og hefur hann 

fylgst með innleiðingarferlinu frá byrjun.  

Straumlínustjórnun virðist lofa góðu hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum miðað við 

þann samhljóm sem kom fram hjá þátttakendum í niðurstöðum þessarar rannsóknar 

varðandi þann ávinning sem innleiðingin hefur haft. Höfundur telur að sú stöðlun sem 

straumlínustjórnun hefur í för með sér sé mjög mikilvæg fyrir straumlínustjórnun svo 

viðskiptavinir fái sömu þjónustu þó þeir fari til dæmis í mismunandi útibú. Það verður þó 

alltaf erfitt fyrir fjármálafyrirtæki að innleiða straumlínustjórnun nákvæmlega eins og hjá 

framleiðslufyrirtækjum þar sem mannlegi þátturinn spilar stórt hlutverk og mismunandi 

er hvernig menn þjónusta. Til þess að stjórnendur geti breytt hugsunarhætti sínum þurfa 

þeir að vera vel þjálfaðir í þeim aðferðum sem verið er að innleiða í fyrirtækið. Einnig telur 

höfundur hættu á að fyrirtæki fari of auðvelda leið við innleiðinguna til þess eins að spara 

fjármagn og skeri niður til að mynda í þjálfun starfsmanna og námskeiðshaldi. Dregur 

höfundur þær ályktanir út frá því að einn af hverjum fjórum þátttakendum hefur ekki 

fengið þjálfun í aðferðum straumlínustjórnunar. 

Það er erfitt fyrir fyrirtæki að búa til nýja menningu innan fyrirtækisins en hún þarf að 

koma frá toppnum og niður. Toyota býr til stjórnendur og ræður mjög sjaldan 

utanaðkomandi aðila til að taka við stjórnunarstarfi. Þeir reyna í lengstu lög að reka ekki 

fólk og reyna frekar að endurnýta hæfileika starfsfólks mögulega í öðru starfi eða hjálpa 

þeim að læra. Þetta er mögulega eitthvað sem starfsfólk í íslenskum fjármálafyrirtækjum 

getur ekki tengt við þar sem mikið hefur verið um uppsagnir starfsfólks á íslenskum 

fjármálamarkaði frá árinu 2008 þó hluti þess starfsfólks sem var látið fara á sínum tíma 

hafi verið ráðinn aftur. Höfundur spyr sig hvort ekki hefði verið hægt að bíða aðeins og 

setja fjárhagsleg skammtímamarkmið á bið meðan fundin hefði verið lausn til þess að 

nota þann kraft sem bjó í því starfsfólki sem var sagt upp störfum? 

Þegar höfundur var að ákveða viðfangsefni ritgerðarinnar vildi hann rannsaka hver 

fjárhagslegur ávinningur straumlínustjórnunar hafi verið á ákveðnu fyrirtæki. Við frekari 

athugun var tekin sameiginleg ákvörðun með einstaklingum innan fyrirtækisins um að of 

margar breytur hefðu áhrif á hvað hefði nákvæmlega leitt til fjárhagslegs ávinnings. Erfitt 
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væri að tengja það beint við innleiðingu straumlínustjórnunar. Varðandi frekari 

rannsóknir þá hefði höfundur áhuga á að sjá einmitt rannsókn um þennan hluta 

straumlínustjórnunar, hvaða áhrif hefur innleiðingin á rekstrarreikning fyrirtækja. Því það 

er nú yfirleitt endanlegt markmið fyrirtækja með breytingum að ná fjárhagslegum árangri. 

Einnig væri áhugavert að gera rannsókn í komandi framtíð á því hvernig fyrirtækjum tekst 

að viðhalda aðferðafræðinni svo að starfsmenn haldi áfram að stuðla að stöðugum 

umbótum. Höfundur mælir með því að þessi rannsókn verði endurtekin eftir nokkur ár.  

Að innleiða straumlínustjórnun er ekki skammtímalausn heldur er það verkefni 

sem tekur aldrei enda. Þegar fyrirtæki hafa lokið við að fylgja þeim grunnreglum sem 

Womack og Jones (2003) nefna þurfa þau að hefja ferlið aftur og rýna í þá ferla sem 

fyrirtækið er að vinna í þangað til það hefur náð fullkomnun.  
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Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins var höfundur nokkuð viss um að lítið væri um neikvæða 

umfjöllun um straumlínustjórnun, svona miðað við hvernig umræðan hefur verið um 

aðferðafræðina. Eftir því sem leið á rannsókninni kom í ljós að lítið var um rannsóknir sem 

sýndu þann ávinning sem straumlínustjórnun hefur haft fyrir fjármálafyrirtæki. Það er 

tilfinning höfundar að aðferðafræðin beri merki tískufyrirbæris og er ekki víst að hugtakið 

straumlínustjórnun verði notað eftir tug ára, í það minnsta hjá þjónustufyrirtækjum. 

Vissulega eru verkfæri innan aðferðafræðarinnar sem geta nýst fyrirtækjum til að skerpa 

á vinnuferlum sínum en hvort að mörgum fyrirtækjum takist að breyta menningu sinni á 

þann veg sem straumlínustjórnun krefst finnst höfundi ólíklegt. Aðferðafræðin hefur 

verið að þróast frá því hún var fundin upp og mun halda áfram að gera það. Aðeins tíminn 

mun leiða í ljós hvort hún fái nýtt nafn eða afbrigði af henni muni taka yfir.  

Rannsóknin hefur sýnt fram á að umfang straumlínustjórnunar á íslenskum 

fjármálamarkaði virðist vera orðið töluvert og áætla má að þónokkur fjöldi 

fjármálafyrirtækja sé búinn að eða sé að innleiða aðferðafræðina. Þeir stjórnendur sem 

hafa innleitt aðferðafræðina eru sammála um að ávinningur hafi náðst með 

innleiðingunni og sé hann aðallega í formi betra skipulags. Það virðist vera þannig að 

fyrirtæki sem hafa fleiri starfsmenn séu líklegri til að innleiða aðferðafræðina en þau sem 

hafa færri starfsmenn. Áhugavert var, í samanburði við niðurstöður annarra rannsókna, 

að bætt starfsánægja og fjárhagslegur ávinningur voru þeir þættir sem mældust lægstir 

af þeim möguleikum sem voru gefnir þegar spurt var um ávinning af innleiðingunni. 

Mögulega tengist það því að það tekur tíma að breyta menningu og að þessir þættir munu 

skila sér þegar á líður. Áhugavert verður því að sjá á komandi árum hver áhrif 

straumlínustjórnunar verða hjá þeim fyrirtækjum sem hafa innleitt aðferðafræðina.  
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Viðauki 1 – Spurningalistinn 
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