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Útdráttur 

 

Alþingi er oftar en ekki á milli tannanna á fólki, enda virðast flestir hafa skoðanir á því sem 

fer fram innan veggja stofnunarinnar. Í því samhengi eru hugtök á borð við íhaldssemi, 

skipulagsleysi, sóun og annað nefnt til sögunnar. Það er því áhugavert að bera saman það 

vinnufyrirkomulag sem fer þar fram við hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Engar 

rannsóknir virðast liggja fyrir hér á landi sem fjalla um það efni, þ.e.a.s. þar sem 

straumlínustjórnun og Alþingi eru borin saman, en nokkuð er um erlendar rannsóknir og 

greinar, sem sýna kosti þess að nýta straumlínustjórnun innan ríkisstofnanna til að ná fram 

betri framleiðni, einfalda verklag og minnka sóun.  Straumlínustjórnun, lykilhugtök og þættir 

innan hugmyndafræðinnar eru því lagðar til grundvallar að rannsókninni til að bera saman við 

niðurstöður viðtala við viðmælendur. En sú aðferðafræði er notuð til að fá innsýn í 

vinnuumhverfið út frá sjónarmiðum, tilfinningum og reynslu viðmælenda. Viðtölin voru svo 

greind og kóðuð í fimm meginþemu : 1) Tímastjórnun og sóun, þar er vísað í tímastjórnun og 

túlkun viðmælenda á sóun. 2) Skipulag, skilvirkni og yfirsýn , þar er vísað í það hvernig 

viðmælendur lýsa skipulagi á vinnu og vinnufyrirkomulagi, ásamt ýmsum þáttum sem koma 

þar að. 3) Íhaldssemi, hefðir og pólitík, þar er vísað í það hvernig þessir þættir hafa áhrif á 

breytingar og þróun. 4) Breytingar í vinnuumhverfi, þar er vísað til breytinga í 

vinnuumhverfinu, hverju viðmælendur telja að þurfi að breyta, hverju hefur verið breytt og 

hvað standi í vegi fyrir breytingum. 5) Flæði upplýsinga og gagna, þar er vísað í flæði á 

vinnustaðnum, á vinnu, gögnum og upplýsingum.  

Niðurstöður koma kannski ekki á óvart, þar sem margt virðist ábótavant, töluvert er um 

sóun á tíma, mannauði og þ.a.l. peningum. Þörf er á meira skipulagi og meira 

upplýsingaflæði, svo að hægt sé að horfa til framtíðar og taka upplýstar ákvarðanir í 

mikilvægum málum. Skilvirkari vinnubrögð skapa betra vinnuumhverfi, meiri framleiðni og 

minni sóun. Niðurstöður rannsóknarinnar, eru því nokkuð samhljóma þeim rannsóknum sem 

lagðar eru til grundvallar, enda myndi hugmyndafræði á borð við straumlínustjórnun nýtast 

vel til að ná fram ofangreindum markmiðum. 

Ljóst er að verkfærin eru til staðar, því vantar bara vilja til að nota þau. Mikil þekking og 

auður býr í starfsfólki Alþingis og þingmönnum til að ná fram betra skipulagi og minnka 

sóun, með því að straumlínulaga vinnuferla og bæta skipulag og skilvirkni. 

Straumlínustjórnun myndi því nýtast vel sem sameiginlegur grundvöllur til að ná þessum 

markmiðum. 
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Abstract 

 

Alþingi or the parliament is an institution that almost everyone has an opinion on, especially 

what happens on the inside and how things are done there. In that context, terms such as 

conservatism, organization and waste comes to mind. It´s interesting to compare working 

arrangements, which have been carried out with a philosophy such as Lean. No studies seem 

to be available in Iceland about the subject, but some foreign studies and articles, which show 

the benefits of utilizing Lean within parliaments/government to achieve better productivity, 

simplify procedures and reduce waste. Lean, its key concepts and elements are the basis for 

this study to compare the results of interviews.  

Interviews are the main methodology used to gain insight into the working environment, 

based on the views, emotions and experience of the participants. The interviews where 

analyzed and coded into five main themes: 1) Time management and waste, how the 

participants manage their work and how they define waste. 2) Organize, efficiency and 

prospect, how the participants organize their work and workhours, efficiency in their work 

and their prospects. 3) Conservatism, tradition and politics, how these factors influence 

changes and development. 4) Changes in the work environment, how changes are made now, 

what needs to be changed and what hinders changes. 5) The flow of information and data, 

how the flow really is in the workplace and how data and information flows between stations.  

The results aren’t that surprising, since many things are problematic, there´s a considerable 

amount of waste, especially when it comes to time management, human resources and 

therefore money. There needs to be more flow within the workplace, especially when it comes 

to information sharing and structures. This is needed so it’s possible to look to the future, 

make better and more informed decisions about important issues. Efficient work guidance to 

create better working environment, with higher productivity. The result of this study are 

somewhat similar to the result of the foreign study’s used as a basis, that philosophy such as 

Lean would be useful to achieve the goals mentioned above.  

It’s clear that the tools are there, they only need to be used. Extensive knowledge and 

precious staff and the members of the parliament, can be used to achieve a better, organized 

and more efficient workplace and make the processes more streamlined. Lean would therefore 

be useful as a common ground and a tool to achieve these goals.  
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Formáli 
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1 Inngangur 

 

„Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.“ 

– Henry Ford 

 

Í þessum inngangskafla er lesandanum kynnt efni rannsóknarinnar, ásamt því að val á efni og 

markmiði rannsóknar er rökstutt. Farið er yfir uppbyggingu rannsóknar og hvernig rannsóknin 

fór fram. Straumlínustjórnun og önnur lykilhugtök eru kynnt, þar sem gert er grein fyrir þeim 

ásamt því að gerð er grein fyrir fyrri rannsóknum. 

Eins og sjá má á inngangi kaflans, þá vísar rannsakandi í orð Henry Ford, en tilgangurinn 

með því er að leggja línu fyrir lesandann í upphafi hvers kafla. Tilvitnanir eru í heildina fimm 

og eru í upphafi hvers kafla fyrir sig. Það mætti segja að hver tilvitnun, gefi lesanda til kynna 

hvað koma skal, ákveðið hugarástand.  

Alþingi er eflaust sú stofnun og sá staður sem flestir hafa álit á, misjafnt auðvitað hvort að 

það álit er gott eða slæmt, en flestir eru sammála um það að hafa skoðun. Mörg ummæli hafa 

verið látin falla í fjölmiðlum, sem og á samfélagsmiðlum, um það hvernig starfsemin fer fram 

og virðast flestir keppast um að koma fram sínu sjónarmiði.  Slíkar umfjallanir má rekja 

nokkuð langt, með því að leita á leitavélum á vefnum, ber þá helst til greinar, bakþankar og 

annað í þeim dúr, að ógleymdu svoköllaðu „kommentakerfi“ (spjallkerfi fyrir athugasemdir 

lesenda á fréttaveitum). Sem dæmi um slíka bakþanka er grein eftir Björn Þór Sigbjörnsson, 

„Asnarnir á Alþingi“ (Björn Þór Sigurbjörnsson, 2012) ásamt þætti Hönnu G. Sigurðardóttur, 

Samfélagið á Rúv.is, sem fjallar um „Verklag á Alþingi“ (Hanna G. Sigurðardóttir, 2015). 

Einnig má sjá umræðu með einfaldari leit á Alþingi.is, þar sem þingmenn ræða sín á milli og 

taka þátt í umræðu og gagnrýni (Alþingi, þingfundir, 2016). 

Traust á Alþingi og þingflokkum hefur einnig tekið miklum breytingum síðan kosningar 

voru haldnar 27.apríl árið 2013 og til dagsins í dag. Þann 29. mars 2016 gerði Gallup könnun 

á trausti almennings til stofnanna, en í þeirri könnuna bera 17% þátttakenda mikið traust til 

Alþingis. Árið 2009, stuttu eftir hrun, báru 13% þátttakenda mikið traust til Alþingis. Traustið 

virðist því vera minnkandi, en það fór hæst í 24% árið 2014 (Gallup, 2016). 

Fylgi flokka er einnig ákveðin mæling á trausti, þá sérstaklega á „jaðarflokkum“ eins og 

Pírötum, sem sem hefur hækkað á kostnað svokallaðra fjórflokka (Framsókn, 

Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og V.g.) (Mmr.is, 2016). 
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Fylgi annarra flokka hefur sem sagt lækkað, þá sérstaklega Framsóknar, fylgisaukning 

Pírata skýrist því nokkuð á því sem kallast óánægjufylgi, þar sem almenningur sýnir stuðning 

við ákveðinn flokk í óþökk annarra, sérstaklega stjórnarflokka.  

Rannsakandi er ekki undanskyldur, hvað skoðanir varðar. Mikill áhugi og forvitni er fyrir því 

sem fer fram á Alþingi, hvernig almennt er unnið þar og hvernig sú vinna fer fram.  

Áhugi rannsakanda fellur því saman við annað áhugasvið, það er straumlínustjórnun 

(e.LEAN), en sú hugmyndafræði fjallar um breytingar til að ná markvissum árangri við 

framlegð í og á vinnufyrirkomulagi, (Sayer & Williams, 2012), enda snýr það að því að bæta 

vinnuumhverfi og í raun starfsfólk, þ.e.a.s, með bættri starfsánægju og þátttöku við þróun á 

vinnuferlum og vinnustaðamenningu. Mætti því segja að þarna mætast tveir pólar eða 

andstæður, sem áhugavert er að skoða, enda er Alþingi eitthvað sem kemur fólki við og hefur 

áhrif á umhverfi okkar með einum eða öðrum hætti. Skilvirkni og markviss vinnubrögð þar 

endurspeglast út í þjóðfélagið. 

 

 

1.1  Lýsing á rannsókn 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar, er að kanna vinnufyrirkomulag á Alþingi og skoða hvort að 

stuðst er við straumlínustjórnun við almenna vinnu. Reynt verður að afmarka almenna vinnu á 

Alþingi, enda er sá vinnustaður mjög fjölbreyttur og teygir anga sína víðsvegar.  

Stuðst er við eigindleg viðtöl við starfsfólk flokka á Alþingi ásamt alþingismönnum, til að 

tryggja að rannsóknin sé unnin út frá réttu sjónarmiði og til að fá sem besta mynd af hvernig 

starfsemin fer fram innan veggja Alþingis. Viðtöl eru upplögð til að nálgast slíkt, enda gefa 

þau rannsakanda innsýn á upplifun og reynslu viðmælenda á vinnumunhverfinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni verður niðurstaða úr viðtölum borin saman við  hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, sem yfirleitt er nefnd „LEAN“ meðal þeirra sem stunda þá 

hugmyndafræði og með augum forystu og leiðtoga , enda byggist straumlínustjórnun á 

ákveðinni naflaskoðun á verklagi með breytingar til hins betra í huga (Sayer & Williams, 

2012). Mikilvægt er að leiðtogi taki þátt í breytingaferli þegar kemur að stefnumótun, 

sérstaklega breytingum á verkferlum til að ná fram meiri skilvirkni. En slíkt er ekki vænlegt 

til árangur í fjarveru stjórnenda, þ.e. þeir þurfa að vilja og hafa getu til að takast á við 
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breytingar (Kotter, 2012). Er það því hlutverk leiðtoga, að leiða áfram breytingar með aðstoð 

starfsfólksins, nýta sér styrkleika og þekkingu hvers og eins (Greenleaf, 2008).  

Skoðað verður hvort starfsfólk nýtir sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar til 

hagræðingar á verklagi eða hvort þörf er á slíku, til að skapa virði og minnka sóun á 

vinnustaðnum. 

Markmið með viðtölum er að fræðast og nálgast upplýsingar um núverandi 

vinnufyrirkomulag á Alþingi, þ.e. hjá alþingismönnum sjálfum ásamt þeirri vinnu sem fer 

fram í stjórnmálaflokkum.  

Þessar upplýsingar verða síðan bornar saman við hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

(e.LEAN) og skoðað hvort að stjórnmálamenn temja sér almennt gagnrýnið 

vinnufyrirkomulag og reyna þannig að auka hagkvæmni og virði á vinnustað með eigin 

framlagi (Sayer & Williams, 2012).  

Aðeins er verið að horfa á Alþingi sem vinnustað, því verða stjórnmál og 

stjórnmálaskoðanir óviðkomandi, nema þá að því leyti að þær koma fram í viðtölum (þær 

upplýsingar verða ekki nýttar í  efni ritgerðarinnar). 

Markmiðið er því að reyna að svara þeirri spurningu, hvort að Alþingi nýti sér hugarfar og 

hugmyndir straumlínustjórnunar og hvort að sú hugmyndafræði sé ríkjandi eða ekki. 

Hugsanlega nýta þátttakendur sér þessa hugmyndafræði, ómeðvitað, enda byggist hún í 

grunninn á gagnrýnni hugsun og skynsemi. Einnig verður skoðað hvort að þátttakendur nýta 

sér tíma-, árangurs- og ánægjumælingar. 

Að lokum mun rannsakandi reyna að leggja fram tillögu og sýna fram á þá þætti sem mætti 

endurskoða ef þörf er á og hvort að hægt sé að koma að breytingum (ef þörf er á) með 

einföldum hætti. 

 

 

1.2 Uppbygging greinargerðar 

 

Uppbygging rannsóknarinnar byggir á því að kynna lesanda fyrir grunnhugtökum 

rannsóknarinnar, þ.e.a.s. straumlínustjórnun og byggja upp skilning á því.  Að því loknu 

verður farið yfir viðfangsefni rannsóknarinnar, þ.e.a.s. Alþingi og sögu Alþingis í stuttu máli. 

Lykillinn af rannsókninni eru einmitt þessir tveir þættir og verður komið inn á það síðar. 

Aðferðafræði rannsóknar er svo kynnt og hvernig unnið er úr upplýsingum og gögnum. 

Að lokum eru niðurstöður dregnar saman í niðurstöður og samantekt.  
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1.3 Rannsókn og markmið verkefnis 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna verklag á Alþingi sem vinnustað og bera það saman 

við hugmyndafræði straumlínustjórnunar, e.LEAN. Skoða hvort að starfsfólk og 

alþingismenn nýti sér árangursmælingar og gögn til þess að breyta verklagi og nýta það til 

hagræðingar og virðisauka. Einnig verður skoðað hvort að hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar myndi nýtast starfsfólki til þess að hafa áhrif á verklag og koma á 

gagnlegum breytingum til þess að auka virði og takmarka sóun. Leitast verður við að 

skilgreina sóun og virði á Alþingi með því að skoða hvernig vinna fer fram hjá 

Alþingismönnum almennt. 

Alþingi er eflaust sá vinnustaður sem tengist flestum, bæði beint og óbeint, flestir hafa 

skoðun á því starfi sem þar fer fram og breytingar innan veggja þess getur haft stórtæk áhrif á 

samfélagið í heild. Mætti því ætla að góð framleiðni, þ.e.a.s. í þeim skilningi að nýting er á 

tíma og mannauð, sem og lítil sóun, sem gæti verið tími og peningar, endurspeglast til 

almennings (Liker, 2004). Það er því hlutverk stofnunarinnar að vera þjónandi afl fyrir þegna 

landsins.  

Alþingi fer með framkvæmdarvald, en í grunninn fer stofnunin með skipulag og stjórn 

samfélagsins, kemur því að ýmiskonar samfélagslegum mál, sem og lagasetningu og 

stefnumótun (Alþingi, 2004). 

Er því nokkuð ljóst að allir þætti sem lúta að Alþingi og skipulagi á starfsemi þess séu 

hagsmunir allra, enda er það sem telst virðisaukandi fyrir stofnunina sem slíka, myndi skila 

sér sem virði til samfélagsins í heild. Þegar innri starfsemi og verklag er skoðað, þá mætti 

eflaust sjá þætti sem auðvelt væri að breyta og bæta með þátttöku þeirra sem koma þar að 

málum. 

Markmið rannsóknarinnar er því að reyna að sjá hvernig starfsemi fer fram á Alþingi, 

þ.e.a.s ópólitískt, hlutlaust og meta hvort að unnið sé eftir hugmyndafræði straumlínustjórnun 

og jafnvel koma með ábendingar um þætti sem mætti skoða og kannski gera samfélagið 

aðeins betra. 

 

 

Rannsóknarefni, rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort að Alþingismenn og starfsmenn flokka 

nýta sé hugmyndafræði eins og straumlínustjórnun og skoða þannig hvort að verklag er 

stefnumiðað og línulegt. Það vekur því forvitni rannsakanda að vita hvernig almenn þekking 



 

15 

 

viðmælenda er á hugmyndfræðinni og hvort að slík hugmyndafræði myndi nýtast til þess að 

koma á stefnumiðuðum breytingum og þróun til betra verklags. Rannsakandi leggur því fram 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Endurspeglar verklag alþingismanna og starfsfólks stjórnmálaflokka aðferðir 

straumlínustjórnunar? Er verklag stefnumiðað og línulegt? 

 Nýta flokkar og alþingismenn sér árangurs- og tímamælingar til að ná fram betri 

framleiðni og til að auka skilvirkni? 

 Hvernig er almenn þekking viðmælenda á hugmyndafræði straumlínustjórnunar? 

 Myndi hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýtast alþingismönnum til hagræðingar á 

verklagi og auka framlegð? 

 

 

1.4 Tilgangur verkefnisins og rökstuðningur fyrir vali  

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er eins og áður segir, að kanna hvort að Alþingismenn og 

starfsmenn flokka nýta sé hugmyndafræði eins og straumlínustjórnun og skoða þannig hvort 

að verklag er stefnumiðað og línulegt til þess að auka framleiðni og koma í veg fyrir sóun. 

Þannig verður vinnufyrirkomulag sérstaklega skoðað, þ.e.a.s. út frá Alþingi sem vinnustað og 

bera það saman við hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Rannsakandi mun því reyna að 

skilgreina á hverju sóun byggist, ef hún er þá til staðar og hvernig má koma í veg fyrir slíkt 

með einföldum hætti.  

Rannsakandi mun því reyna að nálgast upplýsingar frá viðmælendum með því að kynna sér 

ofangreint með viðtölum og til að nálgast viðfangsefnið út frá persónulegri upplifun og 

reynslu viðmælenda.  

Skoðað verður hvort að starfsfólk nýtir sér staðla, mælingar og annað sem samræmist 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar, til þess að skoða árangur í störfum og verki. Verður því 

velt upp hvort að grundvöllur sé fyrir því að nýta sér þá hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

til virðisauka og til að gera verklag skilvirkara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst þeim stofnunum sem vilja skoða starfsemina út frá 

ákveðinni hugmyndafræði til að bæta vinnuumhverfið og skapa þannig grundvöll að ákveðnu 

hagræði í verki og vonandi virði. Fyrst og fremst að skoða hvort að hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar skapi ekki grundvöll fyrir ákveðinni menningu innan vinnustaðarins sem 

byggir á stöðugri þróun og breytingum til að skapa meira virði og koma í veg fyrir sóun.  
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1.5 Eldri rannsóknir og greinar 

 

Rannsakandi telur það nokkuð ljóst að ekki hefur verið gerð rannsókn sem þessi á Íslandi, þar 

sem vinnustaðurinn Alþingi eða afmarkaður hluti hans hefur verið rannsakaður út frá 

straumlínustjórnun. Rannsakandi fór í nokkra vinnu að finna sambærilegt rannsóknarefni á 

Íslandi, sem bar takmarkaðan árangur. Notast var við einfalda leit í leitarvélum eins og 

„Google.com“,  gagnasöfnum eins og  Háskólans á Akureyri,  unak.is og skemman.is. Reynt 

var að halda sig við tímaramma heimilda, þ.e. þeirra bóka sem rannsakandi notaðist við en 

þær eru frá árinu 2000. Rannsakandi notaðist helst við leitarorðin „Lean“, 

„straumlínustjórnun“ og „Alþingi“. Þó er ljóst að margar rannsóknir um Alþingi eru til, sem 

verður ekki farið nánar út í, enda tengist það ekki viðfangsefni rannsóknarinnar. En þessar 

rannsóknir tengjast meðal annars verklagi á Alþingi, þ.e.a.s. miðað við verkefnastjórnun sem 

og annað sem tengist stjórnmálafræði. Straumlínustjórnun og verkefnastjórnun eru 

óneitanlega tengdar og því áhugavert að fjalla um hvað hefur verið skoðað á Alþingi með 

hliðsjón af verkefnastjórnun, hvað, hvernig og hvaða niðurstöður komu í ljós. Þetta er 

mikilvægt til að sýna fram á mikilvægi þessarar ritgerðar. 

Erlendis hefur viðfangsefnið verið nokkuð skoðað, þá út frá mörgum sjónarhornum 

straumlínustjórnunar, þar sem gerðar hafa verið virðisgreiningar, mælingar sem og áhrif 

straumlínustjórnunar á virði og sóun og verður gerð grein fyrir nokkrum þessara rannsókna. 

Þær, eða þessar rannsóknir hafa verið gerðar í ríkisreknum stofnunum og hjá stjórnvöldum. 

Hafa ber í huga að breyturnar geta verið misjafnar milli landa, þar sem vinnufyrirkomulag 

sem og uppbygging ríkisstofnana og yfirvalda getur verið misjöfn vegna ólíkrar menningar og 

hefða. Nokkuð hefur verið skrifað um áhrif straumlínustjórnunar og tilraunir til þess að nýta 

þá hugmyndafræði við stjórnun stofnana og jafnvel innan ríkja  (e.government). 

 

 

1.5.1 Erlendar rannsóknir og greinar um .... 

 

Nokkuð erfitt var að finna beinar rannsóknir á málefni rannsóknarinnar, en nokkrar greinar 

fundust um málefnið, sem farið er yfir hér að neðan. Árið 2013 skrifaði Harry Kenworth grein 

um straumlínustjórnun og stjórnvöld, eða um virði þess að nota hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar við rekstur ríkisins og stofnana. Greinin var kölluð „Getting Started with 

Lean Government Projects“ sem hægt væri að þýða sem „Að byrja á straumlínulöguðum 
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verkefnum innan ríkisins“, en það væri einnig hægt að nefna það „Að byrja á Lean-uðum 

verkefnum innan ríkisins“ ef slanguryrði svokallaðrar LEAN-menningar væri notað. Í 

greininni segir að það eru skýrar vísbendingar um  að straumlínustjórnin gengur upp hjá 

ríkinu og stofnunum þess, í það minnsta þá nýtast tæki straumlínustjórnunar 

(árangursmælingar, virði ofl.). Eins og með fyrirtæki, þá má ná fram betri framleiðni og 

minnka sóun með notkun mælinga til þess að bæta árangur.  

Harry Kenworth segir að í kjölfar hrunsins árið 2008, hafa mörg ríki leitað aðferða til þess að 

minnka sóun og auka virði og framleiðni, þá hefur verið horft til straumlínustjórnunar 

sérstaklega. Vandmálið hefur því oft verið að koma slíkum aðferðum og tækjum á laggirnar 

innan yfirvalda og stofnana á meðal þeirra, enda eru margir hindranir í veginum, þá eflaust 

sérstaklega pólitíkar. Í greininni fer höfundur yfir það hvernig hægt er að koma slíkri 

aðferðafræði á laggirnar og hvernig skal nýta sér virðismælingar,gangasöfnun, Kaizen 

(hugmyndafræði um að vera í stöðugri þróun (Kaizen, 2016)) og í raun að nýta sér þau tæki 

og tól sem hugmyndafræðin bíður upp á. Greinarhöfundur segir að lykillinn að árangri felist í 

stjórnuninni, eða í raun leiðtogum sem styðja hugmyndafræðina og byggja hana upp innan 

stofnana. Mikilvægt er að hafa í huga að markmiðin verða að vera mælanleg, til þess að hægt 

sé að skoða hvort að breytingar hafi þau áhrif sem til er ætlast (Kenworth, 2013). 

Árið 2012 skrifaði Stephen  Ursery grein um stefnumótun, eða þróun á vinnufyrirkomulagi 

í ríkisreknum stofnunum. Umrædd grein heitir „Trimming the fat -- or not -- with Lean Six 

Sigma“ eða „Að skera af fituna með straumlínustjórnun SixSigma, eða ekki“. Í greininni fer 

Stephen Ursery yfir það hvernig má nýta „Six Sigma“ og straumlínustjórnun til þess að koma 

í veg fyrir sóun, bæta vinnufyrirkomulag, draga úr sóun og óþarfa sem og að auka framleiðni 

með tilheyrandi sparnaði. Í greininni er einnig komið inn á efasemdaraddir, sem segja að 

straumlínustjórnun á ekki heima innan stofnana eða ríkisins. Enda eru ríki ekki eins og 

fyrirtæki á almennum vinnumarkaði (Ursery, 2012).  

Í grein þessari fer Ursery meðal annars yfir það þegar Tommy Gonzalez, yfirmaður 

skipulags í Irwin, innleiddi hugmyndafræði straumlínustjórnunar, Six Sigma. Hann segir að 

eftir innleiðingu, þá hafi biðtími vegna byggingaleyfa farið úr 49 dögum, niður í 4 daga, með 

tilheyrandi sparnaði á peningum, tíma og mannauði.  

Einnig er komið inn á mótbárur sem einmitt fylgja oft stofnunum, þar sem íhaldssemi 

ræður oft ríkjum . Þar segir Mark Poloncarz að hugmyndafræðin hafi lítið að gera með 

árangurinn. Ljóst er samt að með sameiginlegum grundvelli, þ.e.a.s. hugmyndafræði, þá var 

hægt að ná fram skilvirkni og bæta verkferla (Ursery, 2012). 
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1.5.2 Íslenskar rannsóknir og greinar 

 

Við leit að fyrri rannsóknum hér á landi um efni sem tengist viðfangsefni þessarar ritgerðar 

kom í ljós ein rannsókn sem Einar Hansen Tómasson vann til meistaraprófs í 

verkefnastjórnun árið 2014. Einar skoðaði hvort að aðferðir í verkefnastjórnun, gagnast 

þingmönnum við vinnu sína. Ritgerðin heitir „Geta aðferðir verkefnastjórnunar gagnast 

þingmönnum í þeirra vinnu á Alþingi Íslendinga?“ Þó að rannsókn Einars fjalli ekki beinlínis 

um efni þessarar ritgerðar, eru efni hennar tengd og á það sameiginlegt að þarna er verklag 

þingmanna skoðað og borið saman við ákveðna hugmyndafræði til þess að ná fram betra 

skipulagi sem og að spara fjármagn og auka virði. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að hugmyndafræðin og aðferðir myndi nýtast Alþingi til að 

bæta verklag sitt. Hann er jafnframt þeirrar skoðunar að það ætti að stofna verkefnastofu 

Alþingis til að annast utanumhald með verkefnum( Einar Hansen Tómasson, 2014). 
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2 Fræðilegur bakrunnur  

 

„Traditaion is a very powerful force.“ – John P. Kotter 

 

Í þessum kafla er farið yfir fræðilegan bakrunn rannsóknarinnar. Rannsakandi fer yfir 

lykilhugtök og hugmyndafræði sem tengist viðfangsefninu. Rannsakandi notaðist mikið við 

bókina „Lean for dummies“ við gerð rannsóknarinnar, en það er ekki síður til þess að 

undirstrika hversu auðvelt er að nálgast viðfangsefnið og kynna sér það. (meðvituð ákvörðun) 

Saga Alþingis er rituð í stuttu máli, enda nær saga þeirrar stofnunar aftur til ársins 930.  

Lagður er grunnur að ákveðnum þáttum sem skipta máli og fær lesandann til þess að átt sig á 

hugtökum og hugsanlega tengja við almennt viðhorf og Alþingi sem vinnustað.  

 

 

2.1 Straumlínustjórnun  

 

Straumlínustjórnun er nokkuð vítt hugtak, en lýsir viðfangsefninu nokkuð vel í raun og veru. 

Straumlínustjórnun er Íslensk þýðing á enska hugtakinu LEAN, sem er orð yfir eitthvað 

þunnt, eða mjótt, jafnvel eitthvað mótað. Straumlínustjórnun er hugmyndafræði sem byggir á 

því að horfa heildrænt á viðfangsefnið, til þess að skilja það og reyna bæta með því að auka 

framleiðni og minnka sóun. Í raun með því að notast við minna og fá meira (Sayer & 

Williams, 2012). 

 

Samkvæmt Sayer og Williams (2012) má lýsa straumlínustjórnun með eftirfarandi áherslum:  

• Straumlínustjórnun byggir á því að auka virði  

• Leggur áherslu á fólk, mannauð 

• Byggir upp menningu með það að markmiði að læra, endurskoða og bæta 

• Að vera í stöðugri þróun 

•       Línulegir verkferlar og dagskrá (markvisst og skipulagt) 

• Nýta sér tækifæri til þess að fækka verkþáttum og minnka sóun 

• Langtímamarkmið 

• Horfa heildstætt á alla verkþætti til að auka virði, ekki bara einstaka þætti 

• Skoða það sem þarf nákvæmlega að breyta hverju sinni á réttum tíma 

• Ekki leiða áfram á árangri, heldur hvernig árangri er náð 
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• Byggja upp mannauð og á mannauði 

• Byggja upp langtímamarkmið og samband  með öllum hagsmunaaðilum, frá 

viðskiptavinum og starfsmönnum til eigenda. 

• Viðhalda þróun, auka flæði (e.flow) og virði á árangursríkan hátt.  

(Sayer & Williams, 2012, bls. 11-12) 

 

Straumlínustjórnun er því fyrst og fremst til þess fallin að minnka sóun og auka virði með 

það í forgrunni að gera það með hagkvæmum hætti, þar sem starfsmenn taka þátt í þróun á 

sínu verklagi enda veit það best hvernig skal vinna verkin á hagkvæman hátt, sérfræðingar á 

sínu sviði (Sayer & Williams, 2012). 

 

 

2.2 Straumlínustjórnun og vegir Toyota (e.the toyota way). 

 

Toyota kom eins og stormsveipur á alheimsmarkaði í framleiðslu ökutækja árið 1980, en ljóst 

var að eitthvað sérstakt var við gæði og skilvirkni fyrirtækisins í framleiðslu. Ökutæki sem 

Toyota framleiddi  voru að jafnaði töluvert ódýrari en keppinautarnir en einnig þá kröfðust 

þau minna viðhalds og endingin var mun betri (Liker, 2004). Árið 1990 var það ljóst að ekki 

var um að ræða eiginleg gæði í vöru sem þeir framleiddu, heldur var það hvernig þeir 

framleiddu vörurnar.  Framleiðsluaðferðir og verklag var einstakt miðað við alla aðra 

framleiðendur, enda var mikið flæði í framleiðslunni. Toyota nýtti sér kraft starfsfólksins til 

að skipuleggja framleiðsluferlið. Með þessu móti, gat Toyota framleitt ökutæki mun hraðar, á 

skilvirkari hátt með meiri samkvæmni. Með þessu mátti lækka framleiðslukostað mikið, þó 

svo að laun væru talin mjög há meðal starfsfólks (miðað við aðra framleiðendur) (Liker, 

2004). 

Framleiðsluferli Toyota er yfirleitt kallað „e.just in time“ eða „í tíma“, sem er í raun 

grunnstoð í hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Það byggir á því að framleiða aðeins það 

sem þörf er á hverju sinni, þegar þú þarft það og aðeins það magn sem þörf er á. Með þessu 

má því takmarka sóun eins og hægt er (Sayer & Williams, 2012). 

Hugmyndafræði Toyota byggir fyrst og fremst á 14 meginstjórnunarreglum, en þær koma 

einmitt fyrir í bók Jeffrey K. Liker, „The Toyota Way“, 2004 þar sem hann greinir þessar 

reglur og fer yfir hugmyndafræði og sögu Toyota. Þessar meginreglur eru eftirfarandi: 
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1. Miða stjórn að langtímamarkmiðum, þó að þær stangist á við skammtímamarkmið 

2. Skapa samfelldar aðferðir til að koma auga á vandamál 

3. Notast við „pull“ kerfi, eða togkerfi til að koma í veg fyrir offramleiðslu. (e.pull, 

stjórn á framleiðsluflæði) 

4. Jafna verkálag, vinna eins og skjaldbaka ekki eins og héri 

5. Byggja upp menningu, þar sem vandamál eru strax löguð til að ná sem bestum 

gæðum frá byrjun. 

6. Stöðluð verkefni og staðlað verklag er lykillinn að samfelldum framförum og 

starfsánægju. 

7. Notast við sýnilegar stjórnunaraðferðir, vandamál skal ekki fela. 

8. Notast aðeins við áreiðanleg verkfæri sem gagnast starfsfólki til árangurs. 

9. Skapa og móta leiðtoga sem skilja verkferla,  lifa með hugmyndafræðinni og miðla 

henni áfram 

10. Þróa frábært fólk og hópa sem fylgja stefnu og hugmyndafræði fyrirtækisins. 

11. Berðu virðingu fyrir samverkandi aðilum, meðeigendum og byrgjum, með því að 

ögra þeim og aðstoða við framþróun. 

12. Farðu sjálfur og skoðaðu aðstæður, til að gera þér betur grein fyrir þeim. 

13. Farðu hægt í ákvarðanatökur , með því að skoða alla möguleika meðvitað, innleiddu 

markvisst og hratt 

Skapaðu fyrirtækjamenningu sem byggir á lærdómi sem endurspeglast í stöðugum 

framförum (Kaizen). (Liker, 2004) 

 

 

Samkvæmt Lean Enterprise Institute má rekja hugmyndafræðina um að vera í stöðugri 

þróun á framleiðsluþáttum til að fullkomna framleiðslu, allt til ársins 1450, n.t.t. til 

Vínarborgar á Ítalíu. En það var samt Henry Ford sem tók þetta ferli upp hjá sér markvisst til 

framleiðslu, enda fangaði það athygli Toyota árið 1930 (Lean enterprise institute). 

Samkvæmt Jefferey K. Liker (2004) mætti samt segja að Toyota fullkomnaði þetta ferli 

algjörlega, enda leiðandi afl þegar að kemur að straumlínustjórnun. Þessi framþróun hefur því 

skapað ýmiskonar tækifæri fyrir þá sem á eftir koma til þess að nýta sér þessa hugmyndafræði 

til að koma á bættu verklagi og framleiðni. Enda er ekki bara hægt að nýta þetta tæki fyrir 

framleiðslu á vöru, heldur má nýta hugmyndafræðina á hinum ýmsu sviðum. Mörg 

þjónustufyrirtæki hafa einmitt tekið það skref að straumlínulaga þjónustuferlið til að gera 

verklag styttra og markvissara, spara þannig kostnað og takmarka sóun (Stjórnvísi, 2015). 
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2.2.1 Sóun 

 

Samkvæmt Sayer og Williams 2012, mætti flokka sóun sem aðgerð eða þátt sem notast er við,  

vinnuafl eða hlut og það skapar ekki virði. Með því tapast hugsanlegur tími og fjármagn sem 

nota má í aðra þætti til að skapa virði og auka framlegð (Sayer & Williams, 2012). 

Mikilvægt er að skilgreina virði fyrir viðkomandi aðila eða fyrirtæki,  svo hægt sé að gera 

grein fyrir sóun. Gott er að spyrja sig einfaldra spurninga, eins og „Hvað er mikils virði fyrir 

mig?“. Með ofangreint í huga, þá má spyrja „Hvað er virði fyrir Alþingismann?“, eflaust er 

það fyrsta sem kemur upp í hugann er „tími“. Til þess að framleiðni fyrir Alþingismann verði 

meiri, þá þarf meiri tíma. Er því líklegt að tími sé sú afurð sem myndi flokkast sem sóun á 

Alþingi. 

Margir sjá yfirleitt samnefnara með virði og fjármunum, en svo þarf ekki að vera. Virði 

getur verið margskonar, en það fer því eftir aðstæðum. Sóun á því virði, er því sóun í 

skilgreiningu straumlínustjórnunar (Sayer & Williams, 2012). 

 

 

2.2.2 Vinnustaðamenning 

 

Samkvæmt Kotter, þá mætti lauslega segja að vinnustaðamenning sé hjarta þeirrar starfsemi 

sem um ræðir, enda er sú menning byggð á samstarfi skipulagsheildar þar sem ólíkar 

hugmyndir og skoðanir koma saman og mynda heild. Aftur á móti, þá geta þættir haft áhrif á 

þessa menningu, enda geta verið til staðar fastmótaðir þættir sem erfast jafnvel á milli 

kynslóða og viðhaldast í starfsumhverfinu. Þessir þættir geta flokkast sem siðir og ósiðir, enda 

getur íhaldsamt hugarfar skapast. Flestir sem hafa verið á vinnumarkaði hafa heyrt einhvern 

segja „þetta hefur alltaf verið gert svona“. Slíkt hugarfar getur komið í veg fyrir þróun og 

breytingar til hins betra, verið hindrandi (Kotter, 2012). 

 

 

2.2.3 Flæði (e.flow) 

 

Samkvæmt Sayer & Williams, 2012 þá segir að til þess að allt vinnuferli gagnist sem best, þá 

er mikilvægt að skapa flæði. Þetta flæði getur verið allt frá upplýsingaflæði, í flæði á vöru í 

framleiðslu. Það er ekki mikið virði í verkflæði sem gengur ekki smurt á milli staða, þ.e.a.s. 
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að það eru margar hindranir á veginum . Flæði krefst því að það sé mikið skipulag og að allir 

þátttakendur viti til hvers er ætlast til af þeim, hvar og hvenær í ferlinu. 

Hægt er að útskýra flæði með nokkuð einföldum hætti, en það er framleiðsla eða þjónusta sem 

hefur viðkomu á ákveðnum starfstöðum eða stöðvum. Eftirfarandi starfstöðvar heita því 

A,B,C og D. Flæði myndi því skýrast með þeim hætti að ferlið þar á milli gengur 

hindrunarlaust á milli (Sayer & Williams, 2012). Sem dæmi : flæði = A > B > C > D 

 

Samkvæmt Sayer  & Williams, 2012, þá þarf vara, þjónusta eða annað að koma saman frá 

byrjun til enda. Ferlið hefst á byrjunarreit A og þarf að flytjast á endastöð D, með viðkomu í 

B og C. Til þess að það sé flæði til staðar, þá þarf ferlið að ferðar klakklaust á milli 

áfangastaða þar sem ekki verða óþarfa hindranir í vegi eða sóun.  

Það er hlutverk straumlínustjórnunar að straumlínulaga þetta ferli svo að það skapist sem best 

flæði. Hugsanlega má sjá tækifæri til þess að fækka stöðvum eða verkþáttum sem stytta ferlið 

og gera það stefnumiðaðra sem jafnvel eykur framleiðni. Færri verkþættir skapa meira og 

betra verklag þar sem minni möguleiki er á mistökum, viðnámi og vandamálum sem stöðva 

flæði. Gott flæði, eða hreinlega bara flæði er því mikilvægur þáttur til þess að viðhalda 

framleiðni og auka skilvirkni. 

 

 

2.2.4 Breytingar 

 

Samkvæmt íslenskri orðabók, þá þýðir orðið breyta, að valda umskiptum, skipta um eða víkja 

við. Breytingar, þýðir því að valda umskiptum, viðbrigði (b. Til batnaðar) (Mál og menning, 

1996). Straumlínustjórnun og breytingar haldast í hendur, enda þarf oft að koma á breytingum 

til þess að auka virði og framlegð (Sayer & Williams, 2012). Hafa ber í huga að það á að 

horfa á breytingar og ferli breytinga sem tækifæri og sem tæki, frekar en að breyta til þess 

eins að breyta. Þegar kemur að breytingum, þá þarf að greina vel þá þætti sem liggja fyrir, 

þ.e.a.s. núverandi verklag og skoða hvar er hægt að gera betur. Í raun má líkja þessu ferli við 

Rassálfana úr leikritinu Ronja ræningjadóttir en þeir eru forvitnir og spyrja alltaf „af hverju?“. 

Það hugarfar er það sem þarf þegar kemur að breytingum innan straumlínustjórnunar, það þarf 

að spyrja sig, „af hverju“ er verið að gera þetta svona eða hinsegin. 

Kotter segir að þegar kemur að breytingum, þá þarf að greina vandamálin og finna lausn á 

þeim. Hann segir einnig að í nútímavinnuumhverfi, þá þarf að forðast íhaldsamt hugarfar, sem 
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oft er kallað á ensku „if it isn’t broke, don´t fix it“, þ.e.a.s. ef það er ekki skemmt, ekki laga 

það. Slíkt hugarfar kemur í veg fyrir framþróun, því ljóst er að margt má gera betur, en það 

þarf að skoða (Kotter, 2012). Þegar notast er við hugmyndafræði straumlínustjórnunar í 

breytingaferli, þá þarf að horfa á verkefnin með markvissum hætti. Breytingum er skipt niður 

í fimm stig. 

1. Greining og viðkenning á viðfangsefni eða vandamáli 

2. Stefnumótun og skipulagning á breytingaferli 

3. Stefna áfram, hefja ferlið 

4. Viðhalda breytingum, gagngerð endurskoðun (oft kallað umvörpun) 

Sameining, viðhalda hugarfari og vera í stöðugri þróun „kaizen“ (oft kallað e.LEAN 

menning) (Sayer & Williams, 2012). 

 

Í raun eru ofangreindir þættir nokkuð augljósir, enda ætti það að flokkast undir almenna 

skynsemi að einhverju leyti. Aftur á móti þá eru margir fastir í farinu og aðrir hræddir við 

breytingar, sérstaklega ef menn vita ekki hvað kemur í staðinn. Því þarf að horfa á 

straumlínustjórnun sem tækifæri til breytinga og vettvang fyrir alla sem koma að til að koma 

sínu á framfæri. Lykilþáttur er samvinna, enda er stefnan að finna betri farveg (Greenleaf, 

2008). 

Þegar að kemur að stórum breytingum, þá er mikilvægt að sýna stuðning við verkefnið. 

Oftar en ekki þá skapast umræða á vinnustöðum, þá sérstaklega á kaffistofum, þar sem fólk 

horfir neikvætt á breytingar eða ferlið sjálft, vill meina að ekkert kemur út úr þessu eða þetta 

hefur oft verið reynt. Það sem hafa ber í huga er að ferlið er mælanlegt og að allir fái tækifæri 

til að skapa sér það vinnuumhverfi sem þeir telja henta best til þess að skapa meira virði. 

Mikilvægt er því að hlúa að ferlinu sjálfu, þar sem skapandi leiðtogar fara í fararbroddi til 

þess að draga vagninn áfram (Sayer & Williams, 2012). Enda segir Kotter að ómögulegt er að 

koma á breytingum án þátttöku stjórnenda (Kotter, 2012). 

 

Kotter segir, að til þess að ná markvissum árangri við breytingar, þá verður stuðningurinn 

að vera að ofan, þ.e.a.s. frá stjórnendum. Þeir þurfa að hafa trú á verkefninu sjálfu og leiða 

það áfram. Breytingar eru því dæmdar til að deyja ef stuðningur er ekki frá stjórnendum og 

stjórn. Þeir þurfa því að fylgja verkefninu eftir til enda (Kotter, 2012). Þannig að til þess að ná 

fram farsælum breytingum á vinnustöðum, þá er nauðsynlegt að slíkt fari fram í krafti forystu.  
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2.2.5 Kaizen – stöðugar breytingar 

 

Samkvæmt Sayer og Williams, 2012, er sú hugmyndafræði að vera í stöðugri þróun og 

viðhalda endurskoðun kallað „Kaizen“, en það er stór hluti straumlínustjórnunar. Orðið 

samanstendur af japönsku orðunum„Kai“ sem þýðir „breyting“ og „Zen“ sem þýðir „gott“, 

þannig að það mætti kannski þýða „Kaizen“ sem „ góðar breytingar“. Masaaki Imai kynnti 

heiminum (fyrir utan Japan) þessa hugmyndafræði í bók sinni „ Kaizen : the key to Japan´s 

competitive success“ árið 1986  (Kaizen, 2016). 

Kaizen byggir á ákveðnum viðmiðunarreglum en þær eru: 

 Góðar verkreglur gefa af sér góðan árangur 

 Endurskoðun á núverandi mynd 

 Notaðu tölugögn, stjórnaðu með staðreyndum 

 Skoðaðu rót vandans 

 Samvinna 

 Kaizen er hagur allra 

 Og fleiri þættir sem samanstanda af ofangreindu hugarfari 

(Kaizen, 2016) 

Kaizen er því fyrst og fremst hugarfar til að virkja alla og stunda og viðhalda breytingum á 

verk- og skipulagi. Allir eiga að taka þátt, allstaðar og alltaf (Kaizen, 2016). 

 

 

2.2.6 Six Sigma   

 

Six Sigma er hugmyndafræði innan straumlínustjórnunar, „LEAN“ þar sem áhersla er lögð á 

viðskiptavini og hluthafa, hugmyndafræði sem Motoroala innleiddi og gerði fræga á 9. 

áratugnum (Morgan & Brenig-Jones, 2012).  

 

 

2.3 Alþingi 

 

Í stjórnarskrá Íslands er á því byggt að uppspretta valds sé hjá fólkinu í landinu (Alþingi, 

2004). Fólkið kýs sér fullrúa fjórða hvert ár í almennum, leynilegum kosningum en þar deilast 
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kjörnir fulltrúar fólksins í 63 þingsæti. Þessir fulltrúar eru síðan handhafar framkvæmdavalds 

Íslands, þar sem fylgja skal lögum í hvívetna. Ákvarðanir sem teknar eru á Alþingi hafa áhrif 

á daglegt líf og störf fólks, og því er mikilvægt að vanda til verka.  Almenningur þarf því að 

kynna sér vel stefnu flokka og einstaklinga enda má segja að kosningaréttur sé undirstaða 

lýðræðis á Íslandi og að Alþingi er hornsteinn þess lýðræðis (Alþingi, 2004). 

Dómstólar landsins eru aðskildir þingi, en þeir fara með dómsvald í landinu. Ísland er því 

réttarríki þar sem valdskipting er skipt á tvo vegu, þ.e. dómsvald og framkvæmdarvald 

(Alþingi, 2004). Alþingi er því mikilvægur þáttur í tilveru okkar Íslendinga, enda snýr það að 

uppbyggingu samfélagsins. 

 

 

2.3.1 Saga Alþingi Íslands 

 

Talið er að Alþingi Íslendinga hafi verið stofnað á Þingvöllum árið 930, en sá atburður markar 

jafnan upphaf Íslands sem þjóðríki. Alþingi er jafnframt elsta stofnun landsins (Alþingi, 

2004). Í upphafi, þá var Alþingi í raun allsherjarþing, þar sem æðstu höfðingjar landsins komu 

saman til löggjafarstarfs. Almennt talið máttu allir frjálsir menn sækja þingið og það sóttu 

m.a. bændur, kaupmenn, sagnarþulir og ferðalangar. Á 10. öld var samkomudagur Alþingis ár 

hvert um miðjan júní og sat það að störfum í um 2 vikur. Þetta fyrirkomulag stóð svo til 

óbreytt til 1271 (Alþingi, 2004). 

Miðstöð þinghaldsins var Lögberg, en þar átti lögsögumaður fast sæti. Hann var því æðsti 

maður þingsins, sem kannski mætti færa til forseta Alþingis í dag, enda stjórnaði hann 

þingsköpum og flutti lög (Alþingi, 2004). 

Á Lögbergi voru fluttar ræður og erindi í mikilvægum málum, ásamt því að þingsetning fór 

þar fram. Einnig var þar æðsta stofnun Alþingis, Lögrétta, en það var nokkurskonar dómstóll 

þar sem 39 goðar áttu sæti. Alþingi fór þannig með dóms og framkvæmdavald. Árið 965 var 

Íslandi skipt í 4 dómssvæði, en hvert svæði hafði sína dómendur. Almenningur gat síðan 

útkljáð sín mál fyrir fjórðungsdómi (Alþingi, 2004). 

Íslendingar samþykktu Gamla sáttmála á árunum 1262 – 1264 og gengu því 

Noregskonungi á hönd. Með því kom fram breytt fyrirkomulag, þar sem stjórnskipun 

þjóðveldisins og goðaskipunin var afnumin. Framkvæmdavald komst því í hendur 

Noregskonungs og lagabreytingar hlíta hans samþykki. Starfsemi á Alþingi var því að mestu 

dómakvaðning.  Árið 1662 gekk Íslandi undir Danmörku, en það var vegna ríkiserfða. 

Starfsemi Alþingis breyttist að því leyti að nú var allt löggjafarvald komið undir Danakonung 
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og Alþingi varð því eingöngu að dómstól og stóð þetta fyrirkomulag nær óbreytt til 18. aldar 

(Alþingi, 2004). 

Árið 1798 lýkur þinghaldi á Þingvöllum, en þingsköp fóru fram í Hólavallarskóla í 

Reykjavík frá árinu 1799 Árið 1800 var stofnaður landsyfirréttur að tilskipun konungs, en 

hann tók við stöfum Alþingis frá og með þeim tíma og fór með hlutverk æðsta dómstóls. 

Rétturinn starfaði til ársins 1920, en þá var Hæstiréttur stofnaður (Alþingi, 2004). 

Tilskipun konungs um endurreisn Alþingis var gefin út 8. mars árið 1843. Fyrstu kosningar til 

þings fóru svo fram árið eftir og fyrsta þing kom saman 1. júlí 1845. Alþingi var þá skipað 26 

alþingismönnum, þ.a. 20 þjóðkjörnum fulltrúum, einum kjörnum úr hverju kjördæmi. Alþingi 

var á þessum tíma aðeins ráðgefandi fyrir konung en hafði ekki löggjafarvald. Þar fóru því 

fram frumvörp og umræður.Með stjórnarskrá árið 1874 hlaut Alþingi loks löggjafarvald, en 

það takmarkaðist við skattamál, fjárveitingar og sérstök mál. Á þessum tíma fjölgaði einnig 

alþingismönnum í 36, þ.a. 30 þjóðkjörnum (Alþingi, 2004). Árið 1881 færast þingsköp í 

Alþingishúsið (og eru þar enn).  Með breytingu á stjórnarskrá árið 1903 fengu Íslendingar 

heimastjórn og skipaður var Íslenskur ráðherra, Hannes Hafstein. Aftur var þingmönnum 

fjölgað, eða í 40 (Alþingi, 2004). 

Árið 1918 varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörk. Alþingi fór því með 

öll mál landsins, að utanríkismálum undanskildum. Frá árunum 1920 – 1942 var síðan 

þingmönnum fjölgað í 52. Þann 9. apríl 1940 var Danmörk hernumin, en þá rofnaði 

sambandið við Ísland. Alþingi lýsti því yfir í kjölfarið að ríkistjórn Íslands færi með vald 

konungs. Árið 1944 þann 17. júní, lýsti Ísland yfir sjálfstæði og var lýðveldi Íslendinga 

stofnað. Árið 1959 varð síðan breyting á kjördæmum, en landinu var skipt í átta kjördæmi. 

Þingmenn urðu þá 60. Árið 1984 var síðan þingmönnum fjölgað í 63 og hefur Alþingi síðan 

þá starfað í nokkuð óbreyttri mynd. Árið 1991 var gerð stjórnarskrárbreyting, en Alþingi 

starfar frá og með þeim tíma sem ein málstofa með 12 þingnefndir (Alþingi, 2004). 

 

 

2.3.2 Alþingi í núverandi mynd 

 

Alþingi er eins og áður segir, elsta stofnun Íslands enda má rekja þá sögu allt til ársins 930 á 

Þingvöllum. Ljóst er að vinnufyrirkomulag og reglur hafa tekið nokkrum breytingum síðan 

þá,  enda hefur það þróast með tíð og tíma. 
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Eflaust mætti samt segja að lítið hafi í raun breyst á síðustu áratugum, þ.e.a.s. hvernig 

vinna fer í fram. Þingsköp eru nokkuð óbreytt síðan sú löggjöf var sett á laggirnar árið 1991, 

þó svo það hafi orðið minniháttar breytingar á ákveðnum þáttum sbr. lög um þingsköp nr. 

55/1991. Lagafrumvörp er keyrð áfram með svipuðum hætti og hefur verið gert s.l. 20 ár 

(Forsætisráðuneytið, 2007). 

Þegar að kemur að verk- og vinnureglum á Alþingi, þ.e. fyrir Alþingismenn þá er í raun 

lítið til, enda ekki reglur til aðrar en lög og reglugerðir. Fólk sem vinnur á þingi er þó ekki 

alveg út í kuldanum hvað þetta varðar, því til eru upplýsingabæklingar þar sem hægt er að 

nálgast upplýsingar um þær reglur og regluverk sem ber að fylgja, en það á sérstaklega við 

þegar kemur að þingsköpum sem og við gerð lagafrumvarpa (Skrifstofa Alþingis, 2013). 

Háttvirtur Þingmaður, er handbók um þingstörf. Þar er hægt að nálgast upplýsingar um þær 

reglur sem liggja fyrir við almenn þingstörf. Í þessum bæklingi er farið yfir störf þingmanna, 

þingmál, nefndastörf, alþjóðastarf, þjónustu við þingmenn, starfskjör ásamt helstu lögum og 

reglum. Þannig að þar ættu þingmenn að fá svar við flestum spurningum hvað varðar þingið 

sjálft (Skrifstofa Alþingis, 2013). 

Einnig er til afmarkaður bæklingur eins og áður segir, um gerð lagafrumvarpa,  enda er það 

stór þáttur af vinnuframlagi þingmanna sem snýr að því. Þessi handbók heitir „Handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa“, en þar er farið yfir mikilvæga þætti sem koma að 

gerð lagafrumvarpa og hvernig skal utan um það haldið (Forsætisráðuneytið, 2007). 

Eflaust mætti segja að stærstu breytingar á vinnuumhverfi Alþingis eru fyrst og fremst 

hvað varðar tækni, enda nýtir stofnunin sér tölvur við úrvinnslu og hefur í kjölfarið minnkað 

pappírsfargið. Einnig má sjá að Alþingismenn notast við snjalltæki þegar að kemur að 

þingsköpum og samskiptum. Þannig mætti segja að aðgengi að gögnum hafi batnað með 

tilkomu tækninnar, þó að vinnustaðamenningin hafi haldist nokkuð óbreytt síðasta áratuginn. 

Alþingi hefur því ekki verið skoðað með tilliti til hugmyndafræði eins og 

straumlínustjórnun, svo vitað sé, en þess má geta að í þingskjölum má sjá hvar ákveðin 

ráðuneyti sem og stofnanir hafa haft það til skoðunar að einhverju leyti, sérstaklega þar sem 

aukinnar framleiðni er þörf (114.Löggjafarþing, 2015). 
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2.3.3 Almennt viðhorf  

 

Með einfaldri leit á fréttaveitum, má finna greinar þar sem fjörug umræða myndast um 

Alþingi, alþingismenn og verklag, mis málefnaleg að vísu. Sem dæmi um slíka umfjöllun má 

nefna grein í DV sem heitir „Sorgleg stund á Alþingi“: Öryrkjar og aldraðir fá ekki afturvirkar 

launahækkanir“, en þar myndaðist einmitt mikil umræða (DV, 2015). 

Sú mynd hefur því skapast um Alþingi í almennri umræðu , á samskiptamiðlum og á 

kaffistofum landsmanna að þar ríki íhaldssemi í verklagi og stjórn sem einkennist gömlum 

gildum. Margir halda, að verklag sé nokkuð gamaldags og að starfs- og tækniþróun sé mjög 

hæg á mælikvarða almenns vinnumarkaðs. Alþingi er því í raun nokkurskonar holdgerfingur 

viðhorfs sem einkennis af: „þetta hefur alltaf verið gert svona“ eða „við höfum alltaf gert 

þetta svona“, sem er í reynd að það hefur verið unnið með ákveðnum hætti og ekki vilji eða 

þor til að gagnrýna né breyta eða gera tilraunir til breytinga. 

Eflaust er það gömul saga og ný, að gagnrýna Alþingi og það verklag sem þar er. Í 

almennri umræðu er oftar en ekki rætt um seinagang og að verkefni séu ekki nægilega faglega 

unnin, jafnvel gegn betri vitund viðkomandi, sem svo má rekja til takmarkana á tíma og 

mannafla, eins og rekja má til umræðu á vef Alþingis (Alþingi, þingfundir, 2016). 

Rannsakandi telur því nauðsynlegt að nýta sér orðið „gagnrýni“ til gagns, frekar en að að 

brjóta niður. Enda er orðið samsett úr 2 orðum, gagn og rýni. Orðið er því í raun byggt upp á 

því að gera gagn,setja út á og rýna til gagns (meta kosti og galla) (Mál og menning, 1996). 

Gagnrýni er einmitt lykilhugtak innan hugmyndafræði „LEAN“ menningar, þ.e.a.s. það er er 

einmitt hluti af svokölluðu „LEAN“ ferli að skoða vinnufyrirkomulag, mæla það og meta út 

frá gagnrýnu hugarfari, spyrja sig einfaldra spurninga eins og (Sayer & Williams, 2012): 

 Af hverju er ég að gera þetta svona? 

 Er betra að gera þetta með öðrum hætti? 

 Hvernig má minnka sóun og auka framleiðni? 

 Má gera breytingar til hins betra með einföldum hætti? 

 

Allar þessar spurningar hafa í raun bara eitt markmið, það er að skoða vinnufyrirkomulag, 

rýna það og skoða hvort mögulegt er að gera betur, einfaldlega gagnrýna í grunnskilningi 

orðsins. Mikilvægt er að þau markmið og breytingar sem lagðar eru fram verða að vera 

raunhæfar, þau markmið verða að vera mælanleg og að það sé hægt að endurskoða þau til 

þess að breyta þeim jafnóðum ef þörf er á. Þar fer einmitt hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar saman við hið svokallaða S.M.A.R.T líkan (George Doran, Arthur 
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Miller and James Cunningham, 1981) sem einmitt er oft notað í ferli stefnumótunar eða til 

breytinga, þá sérstaklega þegar setja á raunhæf markmið. 

 

 

2.3.4 Vinnustaðurinn Alþingi 

 

Með einfaldri leit á fréttaveitum, má finna blaðagreinar um gagnrýni á verklagi á Alþingi. 

Sem dæmi má nefna grein eftir Þór Saari sem heitir: „Alþingi gagnrýnt fyrir skipulagsleysi og 

hrærigraut í verklagi“ (Þór Saari, 2009) sem og grein eftir Arnar Þór Stefánsson sem heitir: 

„Vafasamt verklag á Alþingi“ (Arnar Þór Stefánsson, 2006), en þær eiga það einmitt 

sameiginlegt að gagnrýna verklag á Alþingi. Í raun mætti lengi telja, þar sem fjöldi greina 

koma fram með því að notast við leitarorðin „verklag á alþingi“. 

Rannsakandi telur því að á Alþingi ríki ákveðið viðhorf, þ.e. sem alþingismenn telja að sé 

byggt á „gömlum gildum“. Ákveðið verklag hefur verið til staðar í lengri tíma og ekki hefur 

verið vilji eða þor til breytinga. Þó svo að telja má að tölvunotkun hafi færst í aukana, þá 

virðist sem svo að pappírinn sé enn við hönd að einhverju leyti og margt fer fram með 

skriflegum og formlegum hætti. Rannsakandi telur að margt bendi til þess að framleiðni sé 

lág.  

Margt bendir til þess að margir séu óssmála um mögulegar breytingar og að ákveðnir 

aðilar innan þings sem og starfsfólk utan þess hafi ákveðin áhrif þar á. Rannsakandi telur því 

að ákveðin hræðsla sé til staðar við breytingar þó að vilji sé hugsanlega til staðar.  

Rannsakandi telur, að lítið sé um línulega dagsskrá starfsfólks sem og þingmanna, þó að 

þingsköp sé fastur liður. Einnig má gera ráð fyrir ákveðinni dagsskrá  sé þó  innan flokka. 

Erfitt er því að meta hvernig vinnudagur þingmanna er í raun og veru, þ.e.a.s. án þess að 

kanna það sérstaklega, enda verður komið inn á það síðar í rannsókninni. Má því gera ráð 

fyrir að nokkuð sé um óvissu sem og óreglu hvað varðar vinnutíma og skipulag. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

 

„The Ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity“ – Ayn Rand  

 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknar og hvernig rannsóknin fór fram. 

Úrtak rannsóknar verður kynnt og hvernig rannsakandi nálgaðist þá viðmælendur. Farið er 

yfir gagnaöflun og framkvæmd á viðtölum. 

 

 

3.1 Markmiðrannsóknar og rannsóknarspurningar 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna verklag á Alþingi sem vinnustað og bera það saman 

við hugmyndafræði straumlínustjórnunar, e.LEAN. Skoða hvort að starfsfólk og 

alþingismenn nýtir sér hugmyndafræði eins og straumlínustjórnun til að breyta og bæta 

verklag og nýta það til hagræðingar og virðisauka. Einnig að skoða hvort að hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar myndi nýtast starfsfólki til þess að hafa áhrif á verklag og koma á 

gagnlegum breytingum til þess að auka virði og takmarka sóun, jafnvel að byggja upp 

„Kaizen“ menningu, þ.e. að vera í stöðugri og markvissri þróun. 

 

 

Rannsóknarefni, rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort að Alþingismenn og starfsmenn flokka nýta 

sé hugmyndafræði eins og straumlínustjórnun og skoða þannig hvort að verklag er 

stefnumiðað og línulegt. Það vekur forvitni rannsakanda að vita hvernig almenn þekking 

viðmælenda er á hugmyndfræðinni og hvort að slík hugmyndafræði myndi nýtast til þess að 

koma að stefnumiðuðum breytingum og þróun til betra verklags. Rannsakandi veltir því fram 

fjórum rannsóknarspurningum, sem eru eftirfarandi: 

 Endurspeglar verklag alþingismanna og starfsfólks stjórnmálaflokka aðferðir 

straumlínustjórnunar? Er verklag stefnumiðað og línulegt? 

 Nýta flokkar og alþingismenn sér árangurs- og tímamælingar til að ná fram betri 

framleiðni og til að auka skilvirkni? 

 Hvernig er almenn þekking viðmælenda á hugmyndafræði straumlínustjórnunar? 



 

32 

 

 Myndi hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýtast alþingismönnum til hagræðingar á 

verklagi og auka framlegð? 

 

 

3.2 Rannsóknarefni, val á aðferðum 

 

Rannsóknarefni er fróðlegt og áhugavert. Alþingi sem vinnustaður breytist hægt og því 

hugsanlega hægt að sjá nokkrar öfgar til samanburðar við straumlínustjórnun, e.LEAN.  

Alþingi sem vinnustaður er fjölbreyttur vinnustaður, þannig að til þess að kynnast þeirri 

starfsemi sem fer þar fram, þá telur rannsakandi þar markvissast að nýta viðtöl til að nálgast 

viðfangsefnið og afla gagna. Víðtöl gefa góða innsýn í viðhorf, upplifun. Tilfinningar og 

reynslu viðmælenda á viðfangsefnið. Gefur það því góða innsýn fyrir rannsakendur til þess að 

nálgast málefnið og kynnast rannsóknarefninu sjálfu. Eigindlegar rannsóknir nýtast því vel 

við úrlausn rannsóknarefnisins, enda má túlka með orðum viðmælenda ákveðið þema til þess 

að ná fram niðurstöðu og veitir þannig skilning á ákveðnum fyrirbærum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 143). 

Rannsakandi nýtir sér eigindlega rannsóknaraðgerð (e.qualitative) og styðst við viðtöl . 

Eigindlegar rannsóknir fela í sér að rannsakandi fær innsýn í daglegt líf og reynslu 

viðmælenda, með það markmið að öðlast skilning á líf þátttakenda (Bogdan og Baklen, 1998).  

. 

 

3.3 Aðferðafræði rannsóknar 

 

Til þess að dýpka sýn á viðfangsefnið, mun rannsakandi beita eigindlegum 

einstaklingsviðtölum, þar sem spurt er bæði spurninga sem teljast opnar, sem síðar færast yfir 

í afmarkaðri þætti til þess að afmarka þekkingu lesenda á rannsóknarefninu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Viðtalsrammi rannsóknar (sjá viðauka 1) byggir því á hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar,  þar sem spurt er um grundvallaratriði þeirrar hugmyndafræði, ásamt 

almennum spurningum. Aftur á móti er mikilvægt að ramminn sé það opinn að viðmælendur 

geti tjáð sig með frjálsum hætti, þ.e. innan ramma rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þátttakendur voru valdir með það í huga að fá sem besta mynd á viðfangsefnið, en 

viðmælendur eru bæði í stjórn og stjórnarandstöðu. Beðni um viðmælendur var send til allra 
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flokka, þar sem óskað er þátttöku. Fjöldi þeirra sem taka þátt, byggjast því á mettun gagna, 

sem kemur til með því að nýjar upplýsingar koma ekki í ljós. Svör viðmælenda verða því 

nokkuð keimlík þar sem kóði í gögnum, þ.e.a.s. orð, áherslur, og hugtök viðmælenda 

endurspeglar ákveðið þema (Rosset, 2009). 

Í eigindlegum rannsóknum, þar sem leitast er eftir ákveðnum fyrirbærum, og upplifun 

viðmælenda þarf að  greina með túlkun og greiningu gagna og finna í þeim hugsmíðar, þema 

og mynstur sem lýsir viðfangsefni rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Margar breytur geta samt haft áhrif á rannsókn sem þessa, enda getur persónulegt álit, 

jafnvel pólitík skapað ákveðnar aðstæður. Mun því fjöldi viðmælenda skapast af því að það 

myndast mettun á efninu, þ.e.a.s. að viðtölin veita ekki nýjar upplýsingar sem geta haft áhrif á 

viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

 

3.4 Þátttakendur rannsóknar, viðmælendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni eru sjálfboðaliðar úr hópi þingmanna og úr hópi starfsmanna 

stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á þingi. Alþingi er nokkuð umfangsmikill vinnustaður, 

með mörgum starfstöðvum og anga sem koma saman og mynda Alþingi sem heild, þá er átt 

við starfsmenn Alþingis, þingmenn, embætti og embættismenn og jafnvel ráðuneyti svo 

eitthvað sé nefnt. Það er því mikilvægt að afmarka ákveðið svið við gerða rannsóknarinnar til 

að fá afmarkaðan hóp til að skoða og meta. Það þarf samt að hafa í huga að Alþingi er ekki 

venjulegur vinnustaður sem slíkur, enda ekki á almennum vinnumarkaði.  Í ljósi þess að 

Alþingi sem vinnustaður er gríðarlega stór og fjölbreyttur, þá telur rannsakandi  nauðsynlegt 

að afmarka viðfangsefnið til ná fram betri þekkingu og taka þannig út fyrir sviga ákveðin og 

afmarkaðan hluta þ.e.a.s. starfsemi flokka og þingmenn þeirra.  

Til þess að fá sem raunhæfustu mynd á viðfangsefnið, þá fékk rannsakandi til sín 

fjölbreyttan hóp fólks innan flokka á Alþingi, með misjafna reynslu, á misjöfnum aldri, með 

misjafnar skoðanir og af báðum kynjum. Til að gæta samhæfingar á upplýsingum þá er einnig 

jafnt hlutfall stjórnar sem og stjórnarandstöðu. 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru bæði Alþingismenn (reyndir og óreyndir) ásamt 

starfsmönnum innan flokka. Nafnleyndar er gætt við gerð rannsóknarinnar, verða því 

viðmælendum ekki frekar lýst til að gæta þess. Þýði rannsóknarinnar er því allt starfsfólk 
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stjórnmálaflokka ásamt öllum Alþingismönnum og  leitast er við að fá nokkuð fjölbreytt úrtak 

úr þeim hópi, þægindaúrtak. 

 

 

Tafla 1 - Upplýsingar um þátttakendur 

 

Viðmælandi Kyn Staða 

1 Alþingismaður kvk Stjórnarflokkur 

2 Alþingismaður kk Stjórnarandstaða 

3 Alþingismaður kvk Stjórnarandstaða 

4 Alþingismaður kk Stjórnarflokkur 

5 Starfsmaður flokka kk Stjórnarflokkur 

6 Starfsmaður flokka kvk Stjórnarandstaða 

 

 

3.5 Gögn  

 

Rannsakandi nýtir eigindleg viðtöl til þess að kynnast því hvernig vinna fer fram hjá 

Alþingismönnum og starfsfólki innan þeirra flokka. Til þess að gæta þess að viðtölin sjálf og 

gæta samræmi er stuðst við viðtalsramma sem samanstendur af 20 spurningum, ásamt 

leiðbeinandi undirspurningum til þess að ná fram öllum upplýsingum um viðfangsefnið. 

Spurningaramminn byggist upp á almennum þáttum, sem og þáttum sem tengjast 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar um hugarfar og mælanleika. Viðtölin eru öll tekin upp á 

hljóðupptökutæki, Zoom H1 til að tryggja sem best hljómgæði við gerð rannsóknarinnar. 

Þegar því er lokið, er þeim komið yfir í tölvutækt form og rituð orðrétt upp eftir hljóðskrám. 

 

 

3.5.1 Kostir og gallar viðtala 

 

Kostir við að taka viðtöl, er að það gefur rannsakanda tækifæri á að afla þekkingar nokkuð 

djúpt um viðfangsefnið. Viðtöl gefa góða sýn á skoðun og viðhorf þeirra sem rætt er við. 

Einnig telst sú aðferð góð til að meta undirliggjandi aðstæður hegðunar. Viðtöl geta skapað 

ákveðna nánd og traust við þann sem rætt er, má því fá nokkuð góðan skilning á tilfinningum 
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og líðan, einnig gefur það tækifæri til endurgjafar og stuðnings, gagnkvæmt ferli (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Gallar við viðtöl eru fyrst og fremst sú vinna sem liggur að baki. 

Úrvinnsla gagna er að jafnaði mjög tímafrek, misjafnt þó. Viðfangsefnið getur því verið stór 

breyta í umfangi úrvinnslu.  

Niðurstöður úr rannsóknum sem byggja á viðtölum hafa ekki tölfræðilegt gildi, enda fer 

viðtal ekki fram í einingum, heldur töluðu máli (Rosset, 2009). Tilgangurinn er að fá innsýn á 

viðfangsefnið en ekki fá tölulegt álit. Rannsakandi, eða spyrjandi í þessu tilfelli getur haft 

áhrif á viðmælenda. Slíkt getur haft áhrif á lokaniðurstöðu rannsóknar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Þess ber að geta, að þegar viðmælendur eru að vinna við pólitík, þá getur slíkt haft áhrif á 

það hvernig svarað er. Getur því verið erfitt að greina hvort að skoðanir eru flokksins eða 

einstaklingsins. Þarf því að ganga út frá því að svör hvers og eins eru að heilindum. Til þess 

að koma til móts við þetta, mun rannsakandi fá jafnt hlutfall viðmælenda í stjórn og 

stjórnarandstöðu.  

 

 

3.6 Framkvæmd rannsóknar 

 

Rannsóknin byggir á áhugasviði rannsakanda, þar sem Alþingi mætir hugmyndafræði um 

skilvirk vinnubrögð, straumlínustjórnun. Það var því ljóst í upphafi að lykillinn að því að ná 

yfirsýn yfir slíkt væri að taka viðtöl við Alþingismenn og starfsfólk innan flokka, enda er það 

góð leið til að kynnast því persónulega og setja sig inn í aðstæður viðmælenda.  

Til þess að ná til viðmælenda, þá sendi rannsakandi staðlaðan tölvupóst (sjá viðauka 3) á 

alla stjórnmálaflokka ásamt framkvæmdastjórum þeirra, þar sem óskað var eftir þátttöku. 

Þetta ferli hófst 10.02.2016 og stóðu viðtöl til 18.03.2016. Það var mikil áskorun að fá 

viðmælendur, enda ræddi rannsakandi við nokkuð stóran hóp. Þegar upp var staðið þá voru 

viðmælendur 6 talsins, að jöfnu úr stjórn og stjórnarandstöðu sem og jafnt hlutfall kynja. 

Einnig var rætt við aðila sem hafa nokkuð mikla reynslu, sem og þá sem teljast nýliðar á 

Alþingi. 

Mettun upplýsinga byrjaði strax að gera vart við sig í fjórða viðtali, telur því rannsakandi 

að fjöldin hafi verið fullnægjandi til að fá fram marktæka niðurstöðu (enda svör mjög 

sambærileg hjá öllum viðmælendum). Í raun komu ekki fram nýjar upplýsingar eftir fjórða 

viðtal. 
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3.6.1 Viðtöl 

 

Tekin voru viðtöl þar sem stuðst vera við viðtalsramma með 20 spurningum. Þessi 

viðtalsrammi er byggður á því sem kemur fram í bók (Sayer & Williams, 2012) „Lean for 

dummies“, ásamt reynslu rannsakanda á straumlínustjórnun. Rannsakandi hefur tekið þátt í 

straumlínustjórnun sem hefur farið fram í Vátryggingafélagi Íslands, ásamt því að taka þátt í 

svokallaðri „LEAN menningu“ þar. 

Við framkvæmd á viðtölum, taldi rannsakandi það mikilvægt að reyna að hafa umhverfið 

eins hlutlaust og hægt var, en í flestum tilvikum var það fundar- eða viðtalsherbergi. Einnig 

þá telur rannsakandi það mikilvægt að ræða aðeins við hvern viðmælenda fyrir viðtalið, þ.e. 

um hluti sem tengjast rannsókninni ekki beint. Er það til þess að byggja upp traust við 

viðmælendur og að losa spennu fyrir viðtöl. 

Öllu viðtöl voru tekin upp, til þess að auðvelda úrvinnslu, öllum viðmælendum var það 

kynnt og að farið væri með gögn í trúnaði og ekki væri hægt að rekja svör til einstaka aðila. 

Jafnframt var viðmælendum boðið skriflegt samþykki hvað það varðar (sjá viðhengi 2). 

Viðtölin sjálf tóku að meðaltali 50 mínútur, en rannsakandi reyndi að halda viðmælendum við 

efnið eins og kostur var. Einnig skýrði rannsakandi út fyrir viðmælendum ákveðnar 

spurningar ef í ljós kom að það var ekki skilningur á þeim til staðar, án þess að hafa áhrif á 

svörin sem slík. Svör byggjast því á reynslu og upplifun viðmælenda í starfi . 

 

 

3.6.2 Úrvinnsla gagna 

 

Við úrvinnslu, þá byrjaði rannsakandi fyrst á því að safna saman öllum gögnum, Það var gert 

með því að rita niður viðtölin í tölvutækt form. Þegar að því var lokið, þá leitaðist rannsakandi 

við því að brjóta viðtölin í smærri markbærar einingar,  en það eru þættir, ummæli, svör  o.fl. 

sem hafa að geyma sérstakar og ákveðnar upplýsingar sem staðið gætu einar óháð öðrum 

gögnum.  Því næst greindi rannsakandi gögnin til þess að sjá hvort að það mætti sjá mynstur 

til þess að greina í smærri flokka og mynda þema. Niðurstaðan af því voru fimm megin þema 

þar sem mátti sjá líkindi með svörum viðmælenda á ákveðna áhersluþætti til að greina 

orsakasamband (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þannig greinir rannsakandi hverja þemu fyrir sig sem fundin er með kóðun ganga, en þar er 

upplifun viðmælenda lýst. Þessi þema eru síðan rituð upp í samfelldan texta þar sem vitnað er 



 

37 

 

í viðmælendur til þess að sýna hugarsmíðar þeirra og upplifun á aðstæðum rannsóknarinnar. 

Með þessu má sjá ákveðin fyrirbæri í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar því 

er lokið, þá tekur rannsakandinn saman í samantekt þar sem niðurstöður eru ræddar í 

samfelldum texta. Rannsakandi reynir því að leggja fram tilgátu og svara viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

 

 

3.7 Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðisleg álitamál 

 

Staða rannsakanda er nokkuð hlutlaus, en mikill áhugi er fyrir starfsemi á Alþingi sem og 

straumlínustjórnun. Rannsakandi hefur fengið að kynnast straumlínustjórnun við vinnu sína 

og tekið þátt í mótun vinnustaðarins með tilliti til straumlínustjórnunar. Í raun hefur 

rannsakandi ákveðnar skoðanir á málefnum innan Alþingis, eins og fram hefur komið, en 

gengur hlutlaust til verks, þar sem ekki liggja að baki hagsmunir, aðrir en almannahagsmunir.  

Rannsakandi telur að bætt vinnuumhverfi eða allavega að bera fram  hugmyndir þess efnis 

er lítið skref til að bæta samfélagið, er því best að byrja á þeim enda sem kemur að forystu og 

stjórnun.  Má að því leyti tengja það saman við þjónandi leiðtoga og svo straumlínustjórnun 

hvaða varðar hagræðingu og skipulag. 

 

 

3.8 Siðfræði rannsóknar 

 

Við gerð rannsóknar var gætt sérstaklega að því að ekki væri hægt að rekja svör til einstaka 

viðmælenda, þannig að þau væru ekki persónugreinarleg. Viðtölin eru tekin upp og síðan 

rituð orðrétt í heild sinni. Ekki kemur fram nöfn né upplýsingar um flokka í riti né á 

upptökum. Viðmælendum var gert grein fyrir því að farið væri með öll gögn í trúnaði og að 

þeim yrði eytt að rannsókn og úrvinnslu lokinni. Rannsakandi einn hefur aðgang að viðtölum 

og upptökum þeirra. 

Öllum viðmælendum var boðin samningur um trúnað, s.b.r. viðauki II í upphafi viðtala, en 

það var til þess að undirstrika þær upplýsingar sem senda voru með beiðni um viðmælendur 

s.b.r. viðauka III. Einnig var viðmælendum gert grein fyrir því að ekki væri nauðsynlegt að 

svara öllum spurningum og að viðmælandi mætti hætta þátttöku ef þess væri óskast. Allir 
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viðmælendur gáfu rannsakanda leyfi fyrir því að nota upplýsingar og gögn úr viðtölum við 

gerð rannsóknarinnar. 

Gætt var að því að viðtalsrammi var á almennum nótum til þess að koma í veg fyrir 

rekjanleika. En þannig var leitast við að koma í veg fyrir siðferðileg álitamál í tengslum við 

rannsóknina. 
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4. Niðurstöður 

 

„No matter how many improvements have been made, every process is still full of waste and 

rife with opportunity to improve“ – Jefferey K. Liker 

 

Í þessum kafla, verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar. Í fyrstu verður 

þema úr greiningu gagna kynntar þar sem farið er yfir þætti þeirra og innihald. Næst er hverju 

þema lýst ásamt því að vitnað er í samtölin beint með ummælum viðmælenda. Dregin verður 

ályktun með samantekt á niðurstöðum og reynt verður að svara rannsóknarspurningum 

rannsóknarinnar.  

 

Mynd 1- Hugtök og orð sem greind voru í gögnum rannsóknarinnar í „Wordcloud“ 

 

(Wordclouds.com) 

 

Rannsakandi keyrði viðtölin í heild sinni í gegnum svokallað „wordcloud“, en það er 

vefforrit sem er ókeypis á internetinu. Þar má sjá þau orð og hugtök sem koma hvað oftast 

fram í viðtölunum. Sýnir ágætlega áherslur viðmælenda í viðtölum. Þessi mynd gefur því 

góða innsýn inn í greiningu á þema og forskot á eftirfarandi greiningu. 
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4.1 Þemu rannsóknarinnar 

 

Við greiningu gagna komu í ljós fimm meginþemu, sjá töflu 2, en þessi þemu lýsa ákveðinni 

mynd af upplifun og viðmóti viðmælenda, sem byggð er á reynslu. Þessum þáttum sem eru 

lýsandi fyrir niðurstöðurnar er skipt niður í fimm þemu sem fylgja hvert öðru til að mynda 

heildræna mynd á viðfangsefni rannsóknarinnar. Leitast verður við að gefa innsýn með 

ummælum viðmælenda á viðfangsefni rannsóknarinnar. Hér á eftir verður fjallað um hvert 

þema fyrir sig og jafnóðum er vitnað beint í orð viðmælenda sem eru skáletruð og inndregin í 

textanum.  

 

 

Tafla 2 - Þemu sem greind voru í viðtölum 

Fimm meginþemu rannsóknar 

1 Tímastjórnun og sóun   

2 Skipulag, skilvirkni og yfirsýn   

3 Íhaldssemi, hefðir og pólitík   

4 Breytingar í vinnuumhverfi   

5 Flæði upplýsinga og gagna   

 

 

4.1.1 Tímastjórnun og sóun 

 

Þetta þema er lýsandi fyrir það hvernig tímastjórnun viðmælaenda er almennt háttað og þeim 

erfiðleikum og áskornum sem fylgja góðri tímastjórnun, sérstaklega í starfsumhverfi eins og 

Alþingi. Fram kemur að þegar tímastjórnun er ekki að ganga sem skyldi, þá geta komið upp 

auka afurðir eins og sóun, jafnvel aðrir erfiðleikar. Þannig að einnig er farið yfir upplýsingar 

viðmælenda á sóun í þeirra nánasta vinnuumhverfi. 

Allir viðmælendur lýsa vinnudegi á Alþingi  algjörlega samhljóma. Vinnudagurinn byggist 

upp dag frá degi, þar sem ekki liggur fyrir föst dagsskrá sem slík, þarf því að skipuleggja í 

upphafi dags og stundum mótast dagurinn af ýmiskonar fundum, fundargerð og öðru með 

skömmum fyrirvara. Aftur á móti þá þá eru 2 dagar í viku yfirleitt nokkuð fastir, þ.e. þeir 

dagar sem eru með nefndarfundi, þingflokksfundi og auðvitað þingsköp. Ekki liggur því fyrir 
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föst dagsskrá sem slík til að fara eftir og skipuleggja til lengri tíma litið. En eins og einn 

viðmælandi segir um þetta: 

 

„Venjulegur vinnudagur í þinginu er náttúrulega, sko....  hver þingmaður er að 

upplifa hann, hver á sinn hátt, það er út af því að náttúrulega, við erum sko í 

mismunandi nefndum og hérna... og náttúrulega  allir þingmenn eru í nefndum, sumir 

2 og sumir 3 sko. Flestir þingmenn eru líka í alþjóða samstarfi, þannig að það er mjög 

óreglulegur vinnutími.“ (alþingismaður) 

 

Undir þetta sjónarmið tekur annar viðmælandi sem er alþingismaður og leggur áherslu á að 

þetta fyrirkomulag getur dregið úr möguleikum fólks að skipuleggja vinnutíma sinn. 

Þingmaður segir:  

„Ég reyni að forgangsraða til að ná markmiðum mínum, en það gengur ekki alltaf upp 

hér sko... þetta er mjög breytilegur vinnutími og mjög ófyrirséður“.... „þarf oft að 

byggja upp vinnudag, dag frá degi“.  (alþingismaður) 

 

Vinnutími þingmanna og starfsmanna þingflokka er því að öllu jöfnu nokkuð óreglulegur, 

þar sem það er ekki föst vinnuskylda sem slík eða mætingareglur og stundum þarf að vinna á 

kvöldin og um helgar til að ná yfir efni vinnunnar. Oft þarf að mæta á fundi og í viðtöl með 

skömmum fyrirfara og lítið tækifæri er til undirbúnings eða til þess að koma sér nákvæmlega 

inn í málefnið eða málaflokkinn.  Viðmælendur eru nokkuð sammála um að þörf er á aðstoð, 

eða aðstoðarmönnum til að ná yfir efni. Einn lýsir þessu á eftirfarandi hátt : „þar sem maður 

hefur ekki endilega tíma til að lesa yfir öll gögnin“,.... segir jafnframt:  „reynsla hjálpar til“ 

(alþingismaður). 

Fram kemur hjá viðmælendum að fyrir alþingismenn og starfsmenn þingflokka, að ekki 

liggur fyrir raunveruleg, línuleg dagsskrá til að fara eftir. Erfitt getur verið að nýta tímann og 

vinna markvisst að árangri. Viðmælendur segja einfaldlega að umfangið sé of mikið, málefni 

of ýtarleg og yfirgripsmikil og tími af skornum skammti svo að hægt sé að vinna markvisst og 

halda uppi virku og markvissu starfi. Í því samhengi nefna viðmælendur að oftar en ekki, eru 

þingmenn að vinna með gögn sem ekki hefur verið  tími til að kynna sér almennilega til þess 

að geta tekið upplýsta ákvörðun.  

Viðmælendur ræddu líka um skipulag vinnutímans á Alþingi miðaðist við aðstæður bænda 

fyrr á tíð og einn sagði: „vinnutími er byggður eftir gömlum þingssköpum þegar bændur fóru 

heim“(alþingismaður)  og nefnir í því samhengi frítíma vegna dymbilviku. Viðmælendur voru 
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spurðir um það, hvað myndi flokkast sem sóun í þeirra vinnufyrirkomulagi, og voru sammála 

um að tími væri helsta sóunin í starfi þeirra. Tími er fyrsta orðið sem allir viðmælendur nefna. 

Segja að tímasóun sé mikil á Alþingi, þá sérstaklega nýting hans. Margir árekstarar, 

undarlegur vinnutími, takmarkað skipulag og gömul gildi valda því að það sé nokkur sóun á 

bæði tíma og peningum, enda ekki verið að nýta mannauðinn eins og kostur er.  Þar sem ekki 

liggur fyrir línuleg dagsskrá til lengri tíma, er erfitt fyrir bæði starfsmenn flokka og þingmenn 

sjálfa að halda fullnægjandi tímastjórnun til að ná fram góðu og skilvirku skipulagi til lengri 

tíma. Mikill tími, sem flokkast sem sóun, fer í að skipuleggja hvern dag fyrir sig og jafnvel 

sníða sér stakk eftir vexti hverju sinni.  Einn viðmælandi orðaði þetta svo: ,, rosalega mikill 

tími sem fer til spillis“ (alþingismaður). 

Viðmælendur kalla því eftir betra skipulagi á vinnutíma til þess að hægt sé að skipuleggja 

fram í tímann, þannig að vinnudagurinn nýtist betur, enn einn viðmælandi segir að :  

 

„mjög sjokkerandi, að stundum bara, seinnipartinn, erum við kannski að skoða... jæja 

við skulum reyna að undirbúa daginn á morgun... þar ekki einu sinni komin dagsskrá 

hvað verður talað um á þinginu daginn eftir. „ (starfsmaður flokka) 

 

Og undir þetta tekur annar viðmælandi og segir:  

 

„ég veit ekkert hvað gerist á morgun, hvað þá eftir viku“ (starfsmaður flokka) 

 

 

4.1.2 Skipulag, skilvirkni og yfirsýn 

 

Þetta þema er sérstaklega mikilvægt viðmælendum sem vinna á Alþingi. Þessi liður er lýsandi 

samantekt á skipulagi, skilvirkni og yfirsýn viðmælenda og þeirra upplifun á þessum þáttum. 

Þetta eru hugtök sem tala saman og tengjast, þ.e. skipulag, skilvirkni í starfi og yfirsýn. 

Einnig kom fram í viðtölunum upplifun viðmælenda á erfiðleikum á vinnustaðnum og þeim 

þáttum sem skapa þá erfiðleika sem hafa þá áhrif á vinnustaðinn í heild. 

Ein af þeim spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendur fjallaði um það, hvort að allir 

vita til hvers er ætlast til af þeim á vinnustaðnum. Svarið við þeirri spurningu var nokkuð 

einkennandi fyrir vinnustaðinn, en allir viðmælendur sögðu strax „nei“ (alþingismenn og 

starfsmenn flokka). Aftur á móti  drógu flestir í land og útskýrðu mál sitt betur. Niðurstaðan 
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breytist þó ekki, en allir þátttakendur voru sammála um það að þingmenn vita ekki endilega til 

hvers er ætlast af þeim, en starfsmenn þingsins vita það mjög vel og heilt yfir þá vita 

starfsmenn flokka það einnig.  

Það sem kannski skýrir þetta að einhverju leyti er skortur á ákveðnum stöðlum, þ.e.a.s. 

vinnureglum þar sem starfsmenn geta unnið eftir enda segir einn viðmælandi: „það kom  mér 

á óvart hvað það væri lítið af stöðlum“ (alþingismaður). Starfsmenn þurfa því að byggja upp 

sína eigin vinnureglur og hvernig unnið er úr málum, eftir sínum hugmyndafræðum og 

siðferði.  

Aftur á móti kom fram að til eru staðlar á Alþingi, eða allavega handbækur með 

kynningarefni. Það er hægt að nálgast handbókina „Háttvirtur þingmaður“ á heimasíðu 

Alþingis, þar sem farið er yfir störf þingmanna. Einnig er notast við handbók um 

lagafrumvörp, en þetta hafði viðmælandi að segja um hana : „í stjórnarráðinu er handbók um 

hvernig á að semja lagafrumvörp, en sko... henni er sjaldan fylgt“  (alþingismaður) 

Það kom rannsakanda nokkuð á óvart, að aðeins tveir viðmælendur nefndu umrædda bók á 

nafn, en annar viðmælandi sagði: „það er til handbók um samningu frumvarpa“ 

(alþingismaður) 

En einn viðmælandi segir einnig:  

 

„ég tel, að ég sem þingmaður..... búi við þannig skipulag að ég gagnist ekki eins og ég 

gæti gagnast.... bæði er skipulag innan þingflokkanna, þannig og við skiptum með 

okkur verkum. „ (alþingismaður)  

 

Það getur verið erfitt að skipuleggja daginn á Alþingi, þar sem dagskrá er oft ekki til staðar 

og vinnudagurinn óreglulegur. Einnig er umfang starfanna mjög mikið fyrir alþingismenn og 

erfitt að komast yfir öll gögn, hvað þá lesa þau. Um þetta segir viðmælandi:  

 

„þetta er ótrúlega furðulegur vinnustaður að því leyti, að maður getur aldrei gengið 

að því sem vísu að hlutirnir verða nákvæmlega eins og lagt var upp með„ 

(starfsmaður flokka) 

 

Samkvæmt orðum þátttakenda virðist ríkja ákveðin skipulögð óreiða á Alþingi og virðist 

um að ræða mikið af því að bjarga málum með skyndilausnum. Þátttakendur nefna að erfitt 

getur reynst fyrir þingmenn að nýta tíma sinn til þess að komast inn í mál, þ.a.l. taka upplýsta 

ákvörðun í mikilvægum málum. Viðmælendur, þá sérstaklega alþingismenn kalla á að fá 
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aðstoðarmenn til þess að komast yfir allt efnið, eins og einn viðmælandi segir: „maður hefur 

aðgengi að starfsmönnum þingsins... væri gott að fá aðstoðarmann“ (alþingismaður) 

Eins og kom fram hér að framan, hafa alþingismenn aðgengi að embættismönnum og 

starfsfólki þingsins, en einnig kemur fram að betri upplýsingar og kynningarefni þyrfti til að 

koma þeim upplýsingum áfram, sérstaklega til nýrra starfsmanna. Allir viðmælendur eru 

sammála um það að þjónusta við þingmenn er til fyrirmyndar, aðbúnaður þokkalegur en 

margt þarf að laga.  

Tækjakostur er almennt góður, þar sem vel er haldið um grunntæki eins og tölvur, síma og 

annað. Kunnátta og kennsla á kerfi mætti vera betri, sem og kennsla á það hvernig skal nýta 

sér embættismenn markvisst, eins og einn viðmælandi hefur á orði: „það fer dálítið eftir því 

hvað við erum sjálf, klár í að skipuleggja okkur og þekkjum kerfið, sem er ekki alltaf vel kynnt 

fyrir fólki“  (alþingismaður)  

Upplýsingaflæði er nokkuð erfitt og brothætt og þátttakendur tala um að þörf sé á 

sameiginlegu svæði sem auðvelt er að nálgast upplýsingar og gögn. Þörf er á skilvirkni í 

gagnaflæði sem og samvinnu þingmanna til að ná markvissum árangri. Mikil vöntun er á 

aðstoðarmönnum svo að möguleiki er að því að setja sig inn í mál til að taka fullmeðvitaðar 

ákvarðanir á oft erfiðum málum. En um það segir einn viðmælandi: 

 

„þegar fjárlög eru lögð fram, maður fær fjárlagafrumvarpið, þú ert bara ein með 

bókin og hringir í vin, eða bara kannt. Þú þarft að vera innvíraður og múraður til að 

vinna úr þeim upplýsingum ... verður að vera með gott tengslanet... til þess að geta 

leitað upplýsinga“ (alþingismaður) 

 

Fram kemur að tæknimálin virðast almennt vera í góðu lagi en mætti bæta til þess að auka 

skilvirkni eins og þingmaður orðaði það:  „tæki og tól í viðunandi ástandi“ (alþingismaður). 

Þátttakendur ræða einnig um vandmál í vinnuumhverfi á Alþingi, sérstaklega þegar kemur 

að því að vinna með öðrum aðilum eða jafnvel flokkum. Þetta á sérstaklega við þegar að 

kemur að flokkum í stjórn og stjórnarandstöðu eins og einn viðmælandi segir: ,,það væri virði 

í betri samvinnu, þverpólitísk samvinna“ (alþingismaður). Aftur á móti, er mikilvægt hvernig 

tekið er á vandamálum svo að hægt sé að auka skilvirkni. Viðmælendur voru nokkuð samtaka 

í að vilja taka á vandmálum, en nokkuð ósamstíga þegar að kemur að þeirri framkvæmd. Einn 

viðmælandi sagði:  
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„þegar vandmál kemur upp þá er fyrsta skrefið að greina vandamálið,  greina 

vandamálið þannig að lausnin kemur frá skrefi eitt. Það er svo oft sko... byrjað inn í 

miðju vandamáli, en aldrei farið í grunninn, af hverju vandamálið er til staðar.... 

Margir bregðast við lokaástandi „ (alþingismaður) 

 

Nokkrir viðmælendur nefndu frekar, samvinnu, viðræður eða „að vilja komast að því hvert 

agendað er“ (alþingmaður). Viðmælendur eru samt nokkuð sammála því, að oftar en ekki er 

verið að reyna að taka á lokaástandi vandamála og þ.a.l. fara í einhverjar „reddingar“ sem 

hafa ekki langtímaáhrif á ástandið eins og einn segir „ mikið um reddingar“ (starfsmaður 

flokka). 

Þegar upp er staðið virðast þátttakendur ekki endilega vissir hvort að þeir eru með rétt 

gögn hverju sinni, eða hvernig skal meta það, enda umfang þeirra mikið. Aftur á móti bera 

viðmælendur traust til stofnunarinnar og að gögnin séu frumgögn og viðurkennd. Ef ekki er til 

staðar fullvissa, er leitað til embættismanna eða reyndari einstaklinga eða þingmanna til þess 

að fá upplýsingar um gögnin eins og einn viðmælandi segir: „treystir að gögn frá Alþingi eru 

rétt... leita jafnvel til sérfræðinga „ (alþingismaður). Viðmælendur reyna því markvisst að 

leita sér upplýsinga til þess að taka upplýsta ákvörðun, en treysta fyrst og fremst á sig sjálfa 

sem og stofnunina. 

Viðmælendur eru sammála þess efnis að hafa sett sér markmið áður en gengið var til starfa 

á þingi, flestir reyna að fylgja því eins og kostur er. Aftur á móti geta pólitískir þættir haft þar 

mikil áhrif og jafnvel orðið þess valdandi að markmiðin verða undir fyrir flokksræði. 

Þátttakendur taka fram að mikilvægt sé að sameinast um málefnin innan flokka svo að hægt 

sé að ná árangri með einhverjum hætti og til þess að koma í veg fyrir árekstra og togstreitu. 

Ekki er alltaf hægt að koma í veg fyrir slíkt, þar sem samkeppni ríkir oft innan sem utan 

flokka. 

Viðmælendur eru mjög samhljóma í því að reyna að undirbúa sig eins og kostur er, að 

reyna að nálgast sem bestar upplýsingar svo að möguleiki er sé á góðum undirbúningi en einn 

viðmælandi segir að þetta sé „brjálæðisleg vinna“ (alþingismaður) og  sýnir rannsakanda 

frumvarp, sem er svakalegur blaðabunki, máli sínu til stuðnings. Tíminn til undirbúnings 

virðist naumur og oftar en ekki er einfaldlega ekki hægt að undirbúa sig. Starfinu fylgir að 

það þarf oft að mæta með stuttum fyrirvara á fundi, jafnvel í viðtöl þar sem fara fram 

umræður. Þá er ekki endilega möguleiki til að lesa gögn markvisst, heldur aðeins renna yfir 

þau. Það þarf því oft að meta aðstæður vel og reyna að mæta þeim þörfum sem eru til staða 

hverju sinni, sníða stakk eftir vexti. Viðmælendur kalla eftir aðstoðarmönnum sem og betra 
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skipulagi til þess að gefa þeim tíma til að ná yfir öll þau gögn sem liggja fyrir en það ítrekar 

viðmælandi og segir : „Skortur á persónulegum aðstoðarmanni“ (alþingismaður). 

Samkvæmt orðum þátttakenda virðist skilvirkni vera ábótavant og ekki fara fram sérstakar 

tíma- og/eða árangursmælingar til þess að skoða það. Viðmælendur voru spurðir að því, en 

svarið við þeirri spurningu var „nei“ í öllum tilvikum. Aftur á móti voru flestir sammála að 

slíkt myndi nýtast til að auka framleiðni og bæta skilvirkni, en einn viðmælandi segir:  

 

„við gætum alveg unnið meira einhvernvegin þannig að við setjum okkur ákveðin 

markmið um eitthvað og við fylgjum þeim meira eftir, mælanleg markmið.... hvað 

heitir það aftur..... smart formúlan“ (starfsmaður flokka) 

 

Athygli vekur í orðum viðmælenda að frumvörp fara oft í gegn með það markmið að þau 

skuli endurskoða eftir ákveðin tíma, þ.e.a.s. greina árangur, sem oft er ekki staðið við þegar 

upp er staðið eins og viðmælandi segir: 

 

„mér finnst að þingið ætti að gera þetta miklu betur sko, þú veist, það er alltaf verið 

að setja þetta inn í lögin meir og meira, lögin skuli endurskoða eftir fimm ár eða 

eitthvað, því er ekkert fylgt eftir sko. Ég held að þetta þurfi að vera meiri regla sko, 

svo þetta sé gert“ (alþingismaður) 

 

Greinilegt var af orðum þátttakenda að Alþingi flokkast samkvæmt þeim ekki sem venjulegur 

vinnustaður, enda segir einn viðmælandi :  „við erum ekki fyrirtæki að innleiða ferla, þetta er 

ekki hefðbundinn vinnustaður“  (starfsmaður flokka). 

 

 

4.1.3 Íhaldssemi, hefðir og pólitík  

 

Þetta þema er eflaust það sem flestir tengja við þegar Alþingi er nefnd á nafn, enda ekki af 

ástæðulausu. Alþingi er elsta stofnun Íslands (Alþingi, 2004) með sínar venjur, siði og hefðir.  

Þessar hefðir eru margar hverjar enn við líði í dag og erfitt er að breyta verklagi. Upplifun 

viðmælenda á því verður lýst og farið yfir þeirra sýn á hverjir hugsanlegir orsakavaldar eru. 

Samkvæmt viðmælendum er Alþingi mjög íhaldssöm stofnun og breytingar gerast hægt. 

Mikið er um óskrifaðar reglur, hefðir og regluverk sem erfitt er að halda utan um eða fara 
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eftir, því ríkir mjög sérstök vinnustaðamenning í húsinu, eins og einn viðmælandi segir : 

„mjög íhaldssamt .... rosa erfitt að breyta, allskonar reglur... óskrifaðar reglur“ (starfsmaður 

flokka). Þetta getur að vísu verið nokkuð misjafnt á milli nefnda og jafnvel flokka eins og 

einn viðmælandi segir : „það er mikið um óskrifaðar reglur, en mismunandi á milli flokka“ 

(alþingismaður) . 

Viðmælendur segja að embættismenn og þingmenn sem hafa unnið lengi við stofnunina, 

vilja oft viðhalda þessari menningu eins og kostur er. Margt sem telst óeðlilegt í 

raunveruleikanum telst stundum eðlilegt innan þeirrar pólitíkur sem stunduð er, þannig að oft 

er unnið gegn sannfæringu hvers og eins, en um það hefur einn viðmælandi eftirfarandi að 

segja:  

 

„stærsta vandmálið hér sem vinnustaður, að hann er aldrei að ná markmiðum sínum 

með því að vinna fyrir hag þjóðarinnar, það eru svo margir hér sem pirra mig 

rosalega að taka pólitískt debat umfram almanna hagsmuni sko, það pirrar mig 

svakalega að eitthvað frumvarp sem allir eru sammála sem er algjörlega tilbúið og 

hægt að afgreiða, bara þessi ríkistjórn bara má ekki ná þessu fram“ (alþingismaður) 

 

En undir þetta tekur annar viðmælandi og segir: 

 

„það þykir eðlilegt að þú beygir þig undir meirihlutavilja, sem er nú líka praktískt, en 

það má ekki ganga of langt. Maður verður sem þingmaður að velja slagina sína“ 

(alþingismaður) 

 

Vinnustaðamenningin er nokkuð úr takti við nútímann að mati viðmælenda og þróast ekki 

með þarfir starfsmanna í huga eins og einn viðmælandi hefur á orði: „vinnustaðamenningin 

ekki í takt við nútímann og aðra vinnustaði..... finnst þetta íhaldssamt og ekki þróast í takt við 

þarfir þeirra sem vinna hérna.“ (starfsmaður flokka). 

 

Viðmælendur eru sammála um að það þurfi að breyta íhaldssömu hugarfari, til þess að það 

sé hægt að þróa Alþingi að nútímasamfélagi og takmarka „þetta hefur alltaf verið gert svona - 

hugarfar“. Þó er talið gott að halda í þá þætti sem ganga vel, enda tilgangurinn ekki að breyta 

til þess að breyta, heldur til að ná árangri og bæta, en um það segir viðmælandi: 
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„hlutir sem virka, finnst mér allt í lagi að halda í“ „mér finnst svo að menn þurfa að 

rökstyðja það ef að hlutirnir hafa alltaf verið gerðir svona og menn telja að þeir 

fúnkeri. Þá finnst mér allt í lagi að þeir þylja það upp þá hvað það er við hlutinn sem 

virkar, sérstaklega ef maður er í einhverjum umræðum um það ef það má huga að 

einhverri nýrri nálgun“ (starfsmaður flokka). 

 

Viðmælendur eru sammála um að það er mikilvægt að þróast með straumnum og reyna að 

fylgja honum, sérstaklega í nútímasamfélagi, enda segir einn viðmælandi:  

 

„menn hafa nálgast fólk með ákveðnum hætti hingað til, en nú eru komnar aðrar 

aðferðir og þá dugar ekki að segja að þetta hafi alltaf verið gert svona, þ.e.a.s. við 

höfum alltaf sett auglýsingu í Moggann „ (starfsmaður flokka). 

 

Íhaldssemi og breytingar eiga ekki oft saman, enda byggir íhaldssemi á að halda í gömul gildi, 

á meðan breytingar eru til þess fallnar að endurskoða þætti, með það markmið að gera betur 

og bæta. En um íhaldssemi og breytingar segir einn viðmælandi:  

 

„sko, manni hefur fundist það að þetta er ofboðslega íhaldssamt... þetta er bara fast 

mótað og við viljum ekki breyta þessu, þetta er svolítið mikið íslenskt hugarfar í 

hnotskurn. Ef ég ætti að segja þér eitthvað eitt orð, sem að íslendingar virðast 

hræðast mera en allt annað, þegar maður er að hitta þau út í kjördæmum eða hvar 

sem. Þá er það orðið breytingar.  Það er bara, vegna þess að menn eru svo 

ofboðslega fassettir, vilja ekki fara út fyrir þægindarammann.... alltaf svo hræddir við 

að missa eitthvað, hræddir við það óþekkta..... Mér finnst það óeðlileg hugsun.“ 

(alþingismaður). 

 

 

4.1.4 Breytingar í vinnuumhverfi  

 

Þetta þema kemur að breytingum og viðhorfum viðmælenda til þeirra í vinnuumhverfinu. 

Farið er yfir hvaða þætti er nauðsynlegt að breyta til að auka framleiðni og bæta vinnubrögð 

að mati viðmælenda. Viðmót viðmælenda til breytinga verður almennt kynnt, sem og þeir 

þættir sem hafa áhrif á framþróun og breytingar almennt.  
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Samkvæmt mati þátttakenda er nokkuð foringjaræði við lýði og því hafa breytingar verið 

nokkuð takmarkaðar á milli tímabila. Pólitískar skoðanir og hefðbundnir flokkar gera 

þingmönnum erfitt fyrir að koma með breytingar eða tillögu að breytingum þar sem 

íhaldssemi og venjur falla gegn þeim straumi. Alþingismenn og starfsmenn þingflokka eru 

sammála því að taka vel á móti breytingum, en ákveðin pólitík og hefðir hefta oft þeirri 

framþróun. Eins og einn viðmælandi segir: 

 

„ég fagna öllum breytingum, sérstaklega til góðs og það er alltof erfitt að breyta hér. 

Ég held að það vanti bara fleiri nýja þingmenn inn, það er alltaf verið að segja að 

nýju þingmennirnir eru að minnka traustið sko, en ég held að það sé svo lítið 

vandamálið að nýju þingmennirnir að þeir skilja meira mikilvægi þess að vinna 

saman og kröfu þjóðarinnar að þetta sé rekið eins og fyrirtæki en  þessi gömlu eru 

bara í einhverjum hefðum, bara í þessari gömlu pólitík, þessari átakapólitík.“  

(alþingismaður). 

 

Vinnutíminn er ekki vel nýttur sem skyldi og afköst eftir því, t.d. er minna fundað á 

núverandi þingi en áður hefur verið. Þjónusta við þingmenn hefur minnkað nokkuð vegna 

sparnaðar, því hefur álag á þingmenn nokkuð aukist samhliða því. En um það segir 

viðmælandi:  

 

„ef við horfum upp á þessa verklausu ríkistjórn, við vorum hér á fundum , stöðugt, við 

funduðum nánast allt sumarið, við funduðum fram á Þorláksmessu...... það var mjög 

algengt að það var fundað fram á nótt í nefndarfundum, en þá var heldur betri 

þjónusta í þinginu, þá voru meiri fjárveitingar. En núna finnst mér sko, það er 

einhvernvegin minna álag.... þingforsetarnir hafa reynt að færa þingið í fastari 

skorður. En það er..... það er, núna er þetta svona einfalt í samanburði við það sem 

var“ (alþingismaður). 

 

Þátttakendur taka fram að umfang starfsins á þingi hefur dregist eitthvað saman á milli 

kjörtímabila sem verður þess valdandi að skipulag hefur minnkað að einhverju leyti, en því 

fylgir ákveðin ringulreið. Það er mat viðmælenda að gæðastaðall á vinnslu frumvarpa hafi 

minnkað. Eins og viðmælandi segir: „Það eru að koma fleiri og fleiri frumvörp sem eru 

dæmd ógild af Hæstarétti og stríða gegn stjórnarskrá“  (alþingismaður). 
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Að þessum sökum, þá segja viðmælendur að reynsla hjálpi til að forgangsraða verkefnum 

til þess að reyna að nýta tímann eins og kostur er. Er því verið að reyna að bregðast við þeirri 

þróun sem hefur átt sér stað og um forgangsröðun er sagt: „reynsla er mikilvæg“  

(alþingismaður). 

Þátttakendur taka fram að samt sem áður hafa verið gerðar tilraunir til að tæknivæða 

ákveðna þætti í þingsköpum til að auka afköst þingsins. Þar má nefna, að beiðni um ræður fer 

fram rafrænt, sem áður var skriflegt. En gerðar hafa verið breytingar til hins betra þar og reynt 

að bregðast við þeirri rafrænu þróun sem er að aukast. Einn viðmælandi segir að:  

 

„það er eitt breytt verklag en... þú veist, þetta er svo teknískt mál... það er um störf 

þingsins, það er ákveðin liður þannig að hver þingmaður fær að tala í 2 mínútur. Það 

var þannig að þú veist, þau bara mættu inn í sal og fóru öll til forsetans og sögðust 

vilja tala, núna á maður að senda email klukkan 8 á morgnana og skrá sig“ 

(starfsmaður flokka). 

 

Viðmælendur eru nokkuð sammála hvað varðar breytingar, taka þeim fagnandi og stundum 

er kallað eftir þeim í ákveðnum málaflokkum. Þeir segja samt sem áður að breytingar eru oft 

erfiðar á þessum vinnustað, sem einkennist oft af íhaldssemi og gömlum óskrifuðum reglum. 

Ef það kemur til breytinga, eða komið er með tillögur að breytingum, þá mætir það oft mikilli 

gagnrýni og mótþróa þeirra sem vilja halda í hefðir. En einn viðmælandi segir: „breytingar 

verða vera til bóta, en verða vera vel ígrundaðar“..... „maður bendir á það sem betur má 

fara“ (alþingismaður). Þegar kemur að vanköntum varðandi breytingar og ferli þeirra benda 

viðmælendur á embættismenn í kerfinu sjálfu frekar en aðra þingmenn., en í því samhengi var 

eftirfarandi nefnt: „kerfið er fullt af embættismönnum sem eru ekki endilega sammála 

þingmönnum, ég vil taka upp bandaríska kerfið þar sem embættismenn eru ráðnir 

tímabundið“ (alþingismaður). 

Í raun eru allir viðmælendur sammála því að breytingar til hins betra eru mikilvægur þáttur 

í þróun og taka þeim fagnandi, vilja jafnframt að breytingar séu vel ígrundaðar og að það liggi 

að baki þeim umræða og rök. Viðmælendur telja mikilvægt að horfa með gagnrýni á 

vinnustaðinn til þess að skoða þá þætti sem betur mættu fara, þannig að hægt sé að móta 

vinnustaðinn og taka þátt í þróun hans. Í  þessu ljósi er kallað eftir sérfræðiþekkingu til að 

aðstoða við breytingar og til að reyna að auka framlegð, árangur og gæði. Í þessu ljósi, telur 

einn viðmælandi, alþingismaður, upp embættismenn og stöður sem þarf að ráða eftir 

menntastigi, óskar jafnframt eftir að það sé ekki haft eftir sér orðrétt.  
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Flestir viðmælendur taka undir að það þurfi að einfalda til að ná fram hagræði, en þá þarf 

að breyta mörgu lagalega og í kerfinu sjálfu, en einn viðmælandi segir: „of mikil lagahyggja, 

þarf að gera lagahreinsun“ (alþingismaður). 

En samvinna er lykilhugtak í breytingaferli Alþingis að mati viðmælenda en um það segir 

einn: „ég myndi vilja að við gætum unnið meira saman, sem hópur... ekki vera svona mikið 

einn“  og segir jafnframt  :„ég er fylgjandi öllum breytingum sem auka samstarf og eru 

svona, já, en, það sem skiptir mjög miklu máli, það er að móta breytingarnar“ 

(alþingismaður). 

 

 

4.1.5 Flæði upplýsinga og gagna 

 

Þetta þema  fjallar um flæði, en flæði getur auðvitað verið skilgreint á misjafnan hátt. 

Upplifun á flæði er misjöfn eftir samhengi þess. Þemað sem hér um ræðir nær til viðhorfa og 

reynslu viðmælenda og sýn þeirra á flæði innan vinnustaðarins og hvort það sé til staðar. 

Farið verður yfir þá þætti sem koma að góðu flæði, sem og þætti sem hafa áhrif á flæðið sem 

slíkt að mati þátttakenda. 

 

Viðmælendur eru sammála um það að flæði sem slíkt er ekki gott, sérstaklega á heildina 

litið. Margir þættir og hindranir  eru sagðir valda því að frumvörp og önnur málefni flæða illa 

í gegnum kerfin. Samvinna innan sem utan flokka hefur einnig áhrif, þar sem samkeppni og 

ákveðnar vinsældir hafa það í för með sér að gögn rata ekki á rétta staði  og ekki næst tími til 

að kynna sér málefni til að taka upplýsta ákvörðun en um þetta segir einn viðmælandi:  

 

„hér, ef þú ert heppinn þá ertu með þetta í 3 – 4 mánuði og þá eru komnar 10 

hindranir á leiðinni, einfalt mál sem þarf ekki lagabreytingu, þetta getur tekið 2 ár... 

þú veist aldrei neitt..... þar er ekki hægt að segja að það sé flæði, kannski afturflæði“ 

(alþingismaður). 

 

Aftur á móti er flæði í nefndarstörfum oft nokkuð gott að mati viðmælenda, þar ríkir betri 

samvinna og þar hefur myndast ákveðið teymi sem nær betur að vinna saman. Minna er um 

togstreitu heldur en á þingi, þannig að þar næst oft meiri framleiðni, en um það segir 
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viðmælandi: „í nefndarstarfi er gott flæði, en miklir hnökrar í störfum þingsins“ 

(alþingismaður). 

Það sem oftar en ekki virðist stöðva flæði, er  tregða á upplýsingagjöf, eða hvernig þeim er 

miðlað, en þátttakendur nefna að eflaust þurfi að byggja upp sameiginlegan miðil, eða 

grundvöll þar sem hægt er að nálgast þær með einföldum hætti og koma þeim á milli, en um 

það segir einn viðmælandi: „þarf að vera eitt platform sem allir geta sótt í (gögn)“ 

(starfsmaður flokka). 

Einnig virðist þurfa að byggja upp kennslu fyrir nýja og reynda þingmenn, sem og 

þjónustu þar sem hægt er að nálgast þær upplýsingar jafnóðum um kerfi sem og starfsemi á 

þinginu, en svo virðist sem það ferli sé og hafi verið brigðult eins og viðmælandi segir:  

 

„til dæmis þá er það þannig að ég er með Ipad, ég er með tölvu og ég er með síma. Stundum 

eru þessi kerfi ekki alveg í sinki. Tölvudeildin hjálpar manni endalaust, en maður er alltaf 

einn og sjálfur að græja þessa aðstoð“ (alþingismaður). 

 

Af ofanskráðu má sjá að þátttakendur eru sammála um að að breyta þurfi mörgu í 

vinnufyrirkomulagi þeirra til þess að bæta flæði, eða í sumum tilvikum einfaldlega að koma 

upp flæði. Allir vilja taka þátt í þeirri þróun og telja að betri upplýsingaflæði og samvinna sé 

lykillinn af því.  En eins og einn viðmælandi segir: „mætti vera meira flæði á milli stjórnar 

og stjórnarandstöðu.... þá eru meiri líkur að ná málum í gegn...... ef fólk er samstíga og 

maður er jákvæður, þá gengur allt mikið betur“ (alþingismaður). 

Af orðum þátttakenda má sjá að mörg ónýtt tækifæri virðast vera  til staðar en ekki verið 

nýtt.  Kallað er eftir aðstoðarmönnum svo að hægt sé að komast yfir málefnin og lykilþætti 

þeirra til að taka upplýsta ákvörðun og geta verið málefnaleg í gagnrýni og umræðu.  Til þess 

að það gangi eftir, þarf að auka flæði á vinnustaðnum og milli aðila innan hans. Einn 

viðmælandi skýrir nokkuð vel ákveðin einkenni á Alþingi og segir:  

 

„Flæðið getur verið mjög, ég myndi segja að flæðið gæti verið þegar það varðar mál 

innan þingsins, þá myndi ég segja að flæðið er stundum eðlilegt, stundum óeðlilegt, 

óeðlilega langt og tregt og ófyrirséð og óljóst og stundum alltof hratt... flæðið er því 

ófyrirséð“ (alþingismaður). 
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4.2 Samantekt á niðurstöðum 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tímastjórnun sé nokkuð ábótavant, enda getur 

reynst erfitt að skipuleggja vinnudaginn fram í tímann. Fundarhald og önnur vinna geta komið 

upp með skömmum fyrirvara, þar sem erfitt er að undirbúa sig markvisst. Það sem flokkast 

sem línuleg dagskrá eru þingfundir en önnur verkefni  þurfa þingmenn að skipuleggja hvern 

dag fyrir sig, sníða stakk eftir vexti. Breytingar eru mikilvægar til þess að ná fram meira 

hagræði og betra skipulagi til að minnka sóun og auka skilvirkni. 

Niðurstöður benda til þess að breytingar á skipulagi gangi  hægt, sem líklega má rekja til 

vinnumunhverfisins, hefða og íhaldssemi. Miðað við ummæli þátttakenda virðist svo vera að 

vilji til breytinga sé til staðar og flestir taka þeim fagnandi, sérstaklega ef þær eru til hagsbóta. 

Viðmælendur nefndu oftar en ekki upplýsingar og flæði, sem gengur oft erfiðlega, þar sem 

margar hindranir og árekstrar eru oft í vegi sem valda töfum á verki. Viðmælendur kalla eftir 

betra skipulagi til að ná fram meiri skilvirkni, sérstaklega svo að hægt sé að undirbúa sig 

betur. Einnig telja viðmælendur að það sé þörf á  frekari aðstoð til að komast yfir allt efni sem 

þarf að kynna sér og vinna með í tengslum við þingstörf.  
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5 Umræða 
 

Alþingi er ekki venjulegt fyrirtæki, heldur æðsta stofnun landsins og samanstendur af fólki 

með misjafnar skoðanir og markmið. Stofnunin sjálf, byggist í raun á mörgum einingum þar 

sem erfitt er að skilgreina einn vinnustað sem slíkan, heldur samansafn margra vinnueininga 

sem skipa Alþingi. Vinnudagur hjá Alþingismönnum endurspeglar vinnuumhverfið í raun og 

veru, þar sem mikil fjölbreytni og breytileiki er til staðar. Ekki liggur fyrir línuleg dagsskrá að 

öðru leyti en föst dagsskrá skv. þingsköpum og nefndarfundir tvisvar í viku, en að öðru leyti 

þarf hver og einn að móta vinnudaginn í upphafi dags og jafnóðum. Erfitt er því að 

skipuleggja til framtíðar til að nýta daginn og vikuna eins og best verður á kosið. Aðstaða og 

tækjabúnaður er þó nokkuð góður, þó að kennsla á kerfi sem og kynning á því hvernig skal 

nýta sér starfsemi Alþingis að fullu mætti vera betri, sem lýsir sér í betri gagnaöflun og 

upplýsingaflæði við úrvinnslu.  

Niðurstöður rannsóknar benda til að staðlað verklag er í raun ekki til staðar, þarf því hver 

og einn að byggja upp sitt verklag, persónulega og eftir sínu siðferði. Pólitísk áhrif geta þó 

haft sitt að segja hvað það varðar, þar sem oft er flokksræði og þarf því að fylgja flokkum við 

úrvinnslu og lagasetningu. 

Það getur verið erfitt að skipuleggja vinnudaga til framtíðar og því þörf á betra skipulagi 

og breyttu verklagi. Viðmælendur kalla eftir fagaðilum til að annast og aðstoða við breytingar 

til hins betra, eru því tilbúnir í það ferli og taka því fagnandi. Íhaldsamt viðhorf, óskrifaðar 

reglur geta þó haft þau áhrif að erfitt er að breyta og oft berjast gamalgrónir embættismenn og 

þingmenn í bökkum við að halda í hefðir og það verklag sem þeir þekkja og treysta. Eflaust 

má bendla það við hræðslu og við þá óvissu sem fylgir oft breytingum, þar sem óvíst er hvað 

kemur í staðinn, en hægt er að ganga að núverandi stöðu vísri. Það má notast við árangurs- og 

tímamælingar til að mæta því, þar sem hægt er að mæla núverandi stöðu sem og hvort að 

breytingar skila árangri. Breytingar eru því mikilvægur þáttur í þróun, enda þarf að horfa til 

þeirra ef bæta á skilvirkni og ná markvissari árangri í starfi, með bættu flæði. Til þess að ná 

þessum árangri er mikilvægt að leiðandi stjórnendur hafa trú á markmiðinu og taka þátt í þeim 

breytingum (Kotter, 2012). 

Mikilvægt er að setja sér mælanleg markmið í átt að breytingum til þess að tryggja 

skilvirkni. Hægt er að nýta ýmiskonar tæki til þess, en í sinni einföldustu mynd má þar nefna 

svokallað „SMART“ líkan,- sem nokkrir viðmælendur kannast við og þekkja. Til að setja 

markið hærra og taka skrefið lengra má þannig nýta hugmyndafræði straumlínustjórnunar, þar 

sem ferillinn er tekinn í heild sinni, en Jeffrey K. Liker (2004) leggur einmitt línurnar mjög 
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vel í bóksinni, „The Toyota Way“, en þar má finna 14 liði í aðferðafræði Toyota þar sem 

straumlínustjórnun á einmitt rætur sínar að rekja (Liker, 2004). 

Mikill tími fer til spillis þar sem hann og mannauður er ekki nýttur eins og upplagt er. 

Nýting er því ekki góð, sem veldur sóun. Mikilvægt er að bregðast við þeim þáttum, enda 

mörg  vandamál sem þarf að skoða. Með vandamálum fylgja tækifæri til breytinga, enda 

mikilvægt að ná fram betra flæði á þeirri vinnu sem fer fram á Alþingi. Með skilvirkara og 

markvissara verklagi má skipuleggja og ná fram betri framleiðni. Þetta fer nokkuð saman við 

grein Stephen Ursery (2012) þar sem hann komst að þeirri niðurstöðu að það var mikil sóun á 

tíma og fjármunum innan ríkisstofnana, sem hægt væri að bregðast við með hugmyndafræði á 

borð við straumlínustjórnun, „Six Sigma“ í því tilfelli (Ursery, 2012). 

Hugmyndafræði eins og straumlínustjórnun gæti því nýst sem sameiginlegur grundvöllur 

til þess að koma á markvissum breytingum, til að auka samvinnu, skilvirkni, framleiðni og 

framtíðarsýn. Með straumlínustjórnun (Sayer & Williams, 2012), má því ná markvissum og 

mælanlegum árangri þar sem starfsfólkið sjálft og þingmenn taka þátt í mótun vinnustaðarins. 

Samvinna í því er lykill að árangri þar sem allir vita til hvers er ætlast af þeim. Ofangreint ber 

nokkurn keim að þeirri niðurstöðu sem Harry Kenworth (2013) komst að enda má nýta 

straumlínustjórnun til þess að ná þessum markmiðum innan ríkisstofnana (Kenworth, 2013). 

Rannsóknin bendir til þess að mörgu þurfi að breyta á Alþingi til að bæta úr verklagi, enda 

er það að nokkru leyti gamalgróið. Mikilvægt er samt að byggja á sterkum stoðum en margt 

má laga til þess að auka flæði. Það má draga þá ályktun að flestir sem starfa á Alþingi eru 

meðvitaðir um þá annmarka sem þar eru á núverandi skipulagi, því allir viðmælendur voru 

mjög samstíga hvað gagnrýni varðar. Flestir viðmælendur eru á þeirri skoðun að það þarf að 

breyta og telja jafnvel nauðsynlegt að koma ákveðnum breytingum á til að bæta verklag. 

Mikilvægt er að byggja upp vinnustaðamenningu, þar sem stöðug þróun og markviss 

endurskoðun er höfð að markmiði (Kaizen, 2016).   

 

 

5.1 Endurspeglar verklag alþingismanna og starfsfólks stjórnmálaflokka aðferðir 

straumlínustjórnunar? Er verklag stefnumiðað og línulegt? 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna að verklag og aðferðir alþingismanna og 

starfsfólks stjórnmálaflokka endurspegla að mjög litlu leyti aðferðir straumlínustjórnunar. 

Verklag virðist nokkuð óskipulagt, þ.e. dag frá degi og línuleg dagskrá ekki til staðar. Mikill 

tími og orka fer í að skipuleggja hvern dag, sem hefur áhrif á framlegð og árangur. 
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Takmarkaður tími gefst til þess að leita og fara yfir upplýsingar til þess að taka upplýstar og 

meðvitaðar ákvarðanir í mikilvægum málum. Hafa ber í huga að þó svo að almennt eigi 

verklag á Alþingi takmarkaða samleið með straumlínustjórnun hafa stjórnmálaflokkar á þingi 

skoðað hugmyndafræðina og nýtt sér hluti og aðferðir sem falla innan hennar. Einstaka 

þingmenn virðast ómeðvitað nýta sér vissa þætti straumlínustjórnunar, sem teljast kannski 

hluti almennrar skynsemi en taka ekki markvisst þátt í vinnu og mótun sem tengist 

straumlínustjórnun. 

 

 

5.2 Nýta flokkar og alþingismenn sér árangurs og tímamælingar til að ná fram betri 

framleiðni og til að auka skilvirkni? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að á Alþingi fara ekki fram árangurs- og 

tímamælingar til þess að bæta framleiðni og auka skilvirkni samkvæmt rannsókn þessari. 

Aftur á móti kom fram í viðtölum rannsóknarinnar að ákveðnir flokkar hafa notfært sér tæki 

eins og S.M.A.R.T. greiningar til þess að bæta árangur og eru byrjuð að horfa út fyrir boxið 

og skoða hugmyndafræði sem grundvöll til hagræðingar. Ákveðin embætti hafa nýtt sér og 

eru að nýta þætti sem tengjast straumlínustjórnun og þjónandi forystu. 

 

 

5.3 Hvernig er almenn þekking viðmælenda á hugmyndafræði straumlínustjórnunar? 

 

Þekking viðmælenda á almennum þáttum straumlínustjórnunar myndi teljast  nokkuð góð. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar sýndu skilning á hugmyndafræðinni með því að gefa 

dæmi og lýsa skilningi sínum sem oftar en ekki rímaði við hugmyndafræðina og góð og 

fagleg vinnubrögð.  

 

 

5.4 Myndi hugmyndafræði straumlínustjórnunar nýtast alþingismönnum til 

hagræðingar á verklagi og auka framlegð? 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að viðmælendur kalli eftir breytingum en vanti 

sameiginlegan grundvöll til þess að koma á breytingum. Það virðist einnig vanta ramma til 
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þess að halda utan um þær breytingar, eins að gera greiningu og mælingar á núverandi ferlum 

og verklagi. 

Hér má benda á að hugmyndafræði straumlínustjórnunar er nokkuð einföld og auðvelt 

að koma henni í verk, þá er hún hvetjandi fyrir þátttakendur til þess að taka þátt í breytingum 

og viðhalda þeim. Ráðgjöf sérfræðinga er mikilvæg til þess að koma breytingum á og gera 

starfsemina stefnumiðaða, auðvelda og markvissa. Það eru þeir sem koma að starfseminni 

sjálfri. Það er því ekki tilviljun að stjórnvöld í vestrænum löndum eru farin að horfa til 

straumlínustjórnunar til þess að bæta verkferla og auka framleiðni, eins og segir í grein Harry 

Kenworth (2013). Það mælir því allt með því að hugmyndafræði straumlínustjórnunar myndi 

nýtast alþingismönnum til hagræðingar á verklagi og til að auka framleiðni. 

Því leggur rannsakandi fram eftirfarandi tillögur: 

 Reyna að vinna markvisst af því að straumlínulaga vinnuumhverfið með markvissum 

hætti. 

 Bæta aðgengi upplýsinga fyrir þingmenn þar sem öllum er kynnt hvar skal nálgast 

upplýsingar, með hvaða hætti og þá sérstaklega nýliðum. 

 Horfa til framtíðar, skipuleggja dagskrá fyrr, þannig að hægt er að nýta tímann betur.. 

 Bæta aðstoð til þingmanna, svo hægt sé að taka meðvitaðar ákvarðanir með því að 

hafa aðstoð við að kynna sér málefni. 

 

 

5.5 Hvað veldur því að ekki er farið í mikilvægar, jafnvel auðveldar breytingar? 

 

Hugsanlega er báknið svokallaða og íhaldssemin þess valdandi að erfitt er að breyta, þó að 

hagur sé í því. Vilji viðmælenda í þessari rannsókn virðist vera til staðar, enda bendir 

rannsóknin til þess að flestir taka breytingum fagnandi, sérstaklega ef þær eru til hagsbóta.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þættir eins og línulegri dagskrá myndi 

nýtast alþingismönnum vel og þannig væri hægt að skipuleggja sig betur og horfa til 

framtíðar. Betra skipulag myndi líka hafa jákvæð áhrif á að tengja fjölskyldulífið betur við 

vinnuna.  

Hver og einn þingmaður hefur oft skamman tíma til að leysa úr verkefnum og koma sér inn 

í mál, því er eflaust þörf á að bæta við aðstoðarmönnum sem geta hjálpað þingmönnum við að 

koma sér inn í mál til að taka upplýstar og markvissar ákvarðanir í mikilvægum málum 

(rannsakandi telur að öll mál á Alþingi flokkast sem mikilvæg).  
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Rannsakandi vill varpa fram spurningum til lesenda, en þær er lagðar fram á grundvelli 

lærdóms og greiningu viðtala, en þær eru eftirfarandi: 

• Mætti hagræða í embættismannakerfinu, til þess að ná fram skilvirkara verkferli? 

• Mætti fækka þingmönnum, til að fækka árekstrum og gera umræðuna skilvirkari? 

• Mæta nýta meiri sérþekkingu á Alþingi, þar sem styrkleikar nýtast betur? 

 

 

5.6 Styrkur og takmarkanir rannsóknar 

 

Styrkur rannsóknarinnar felur í sér að rætt er beint við þá sem málið varðar, einnig er rætt við 

bæði stjórn og stjórnarandstöðu til þess að ná fram fjölbreytilegum viðhorfum og reynslu. 

Þegar upp var staðið reyndust viðmælendur nokkuð sammála og þeir virtust svara af einlægni 

og sannfæringu. Almennt voru viðmælendur mjög samhljóma sem styrkir niðurstöður 

rannsóknirnar og gefur nokkuð skýra mynd af aðstæðum og reynslu þátttakenda.  

Rannsóknin hefur aftur á móti þá annmarka að pólitík getur haft áhrif á svör viðmælenda, 

sem og einstakar skoðanir. Sömuleiðis er um að ræða eigindlega rannsókn þar sem 

þátttakendur eru fáir og ekki mögulegt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Áhugavert væri að 

framkvæma enn nánari rannsókn á viðfangsefninu þar sem úrtakið væri stærra og jafnvel að 

gera megindlega rannsókn með þátttöku fleiri starfsmanna þingsins.  
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6 Ályktun 

„Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss 

the future“. John F. Kennedy 

 

Í upphafi rannsóknar velti rannsakandi fram rannsóknarspurningum sem koma að 

straumlínustjórnun og Alþingi, en þessir þættir eru honum hugleiknir. Einnig eru þarna um að 

ræða tvo póla eða kannski andstæður, þar sem öfgar mætast, enda fannst rannsakanda margt 

benda til þess að ákveðin sóun og íhaldssemi væri við lýði á Alþingi sem merkilegt væri að 

skoða og bera saman við hugmyndafræði skilvirkni, straumlínustjórnun.  

Niðurstöður rannsóknar leiða það í ljós að mörgu er ábótavant hvað varðar skipulag og 

vinnufyrirkomulag á Alþingi. Svo virðist sem íhaldssemi og margar óskrifaðar reglur komi í 

veg fyrir ákveðna þróun og breytingar til hins betra. Athygli vekur að þingmenn eiga erfitt 

með að skipuleggja tíma sinn, þar sem ekki liggur yfir línuleg dagskrá til að fara eftir. Er því 

ljóst að mikil sóun er á tíma og mannauði. Rannsakandi er því fullviss um að þarna eru mörg 

vandmál sem þarf að taka á, en einnig mörg tækifæri sem ber að nýta. Mikill mannauður  er til 

staðar á Alþingi, hvort sem það er starfsfólk þingsins eða þingmenn sjálfir, og alveg ljóst að 

þar er mikil þekking og reynsla. Samvinna er því lykill að árangri og straumlínustjórnun gæti 

verið sameiginlegur grundvöllur til að ná fram mælanlegum og skilvirkum breytingum til hins 

betra.  

Þó að niðurstöður rannsóknarinnar komi kannski ekki beint á óvart má ekki vanmeta það 

sem býr á Alþingi, það er bara spurning um að virkja það sem þar er og taka af skarið með 

leiðandi forystu. Einföldun á verkþáttum og meira skipulag myndi auka skilvirkni sem 

endurspeglast í betra flæði. Hugsanlega mætti draga þá ályktun að þörf er á því að endurskoða 

embættismannakerfi og fjölda þingmanna til að koma í veg fyrir ákveðna árekstra og til að 

hagræða og fækka verkferlum, en slíkt er eflaust rannsóknarefni útaf fyrir sig.  

Rannsakandi telur að rannsókn þessi gefi tilefni til frekari rannsókna á málefnum innan 

Alþingis, þá sérstaklega hvað varðar bætt verklag og hugmyndafræði sem tengist því. Einnig 

gæti verið áhugvert að gera dýpri og stærri rannsókn á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar opna kannski helst á tækifæri til umræðu um úrbætur og bætt 

verklag, þar sem mælt er með að nýta hugmyndafræði straumlínustjórnunar sem 

sameiginlegan grundvöll til að ná þeim markmiðum. 
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7 Lokaorð 
 

Alþingi er stofnun sem kemur okkur öllum við, enda fer þar fram starfsemi sem kemur að 

mótun samfélags okkar allra. Gott skipulag og markvisst verklag innan veggja stofnunarinnar 

ætti því að öllu jöfnu að endurspeglast út í þjóðfélagið þar sem unnið er markvisst að 

breytingu og bótum samfélagsþátta. 

Ljóst er að straumlínustjórnun er kjörið verkfæri til að koma á markvissum breytingum, 

enda kalla viðmælendur rannsóknarinnar eftir stefnumiðaðra verklagi sem leiðir til betri 

árangurs og gæti aukið framlegð þingmanna og þar af leiðandi komið í veg fyrir sóun á tíma 

og peningum. Málið er nokkuð einfalt, gott verklag á Alþingi skilar sér að lokum til 

almennings, sem leiðir vonandi til betra samfélags.  
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Viðauki I – Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi – til viðmiðunar við viðmælendur 

Viðtalið verður tekið upp: 

Neðangreindar spurningar fjalla um vinnu þína og vinnustað. 

1. Hvernig myndir þú lýsa „venjulegum“ vinnudegi hjá þér í stuttu máli? 

a. Svona dagur úr lífi mætti segja, hinn almenni vinnudagur 

 

2. Hefur þetta fyrirkomulag tekið breytingum á s.l. árum? 

a. Má sjá breytingar á milli kjörtímabila sem dæmi? 

b. Hvað þá helst í stuttu máli? 

 

Nú langar mig að fara í hefðbundnar spurningar sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

3. Eru öll þau tæki og tól til staðar svo að þú getur unnið þín daglegu störf? 

a. Það getur verið allt frá grunnverkfærum (tölvubúnaður) til flæði upplýsinga 

 

4. Hvernig veist þú hvort að þú hefur rétt gögn til að vinna með hverju sinni? 

a. Dæmi: frumgögn, heimildir o.s.f. 

 

5. Fylgir þú sérstökum vinnustöðlum eða reglum við þína vinnu? 

a. Það getur verið staðlað verklag eða jafnvel gæðastaðlar 

b. Persónulegt 

 

6. Hvernig veist þú hvort að þær aðferðir sem eru til staðar og eru notaðar, eru þær réttu? 

a. Nokkuð fylgjandi spurningu 5 

 

7. Eru aðgerðir og vinna í takt við þín markmið? 

a. Það geta verið persónuleg markmið í bland við vinnu sem dæmi. 

i. Ef út fyrir efni – En ef við horfum aðeins til vinnustaðarins óháð 

stjórnmálastefnu 

8. Hversu miklum tíma eyðir þú í að fylgjast með, meta og skipuleggja? 

a. Hlutfall af þínu vinnuframlagi (ekki staðall) 

b. Skipulag og undirbúningur 
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9. Hvernig horfir þú til breytinga  í vinnuumhverfinu? 

a. Finnst þér breytingar erfiðar eða auðveldar? 

b. Hvernig viðheldur þú breytingum? 

 

10. Horfir þú almennt með gagnrýnu hugarfari á vinnustaðinn? 

a. Tekur þú þátt í mótun hans? 

i.  Ef nei - Myndir þú vilja taka þátt í þeirri mótun? 

 

11. Er eitthvað til staðar sem telst „eðlilegt“ eða „óeðlilegt á þínum vinnustað? 

(vinnustaðamenning, e.working  culture) 

a. Hvað þá sérstaklega? 

b. Hvað finnst þér um hugarfarið : „þetta hefur alltaf verið gert svona“? 

 

12. Nýtir þú þér teymisvinnu? 

a. Hver er sjónarmið þitt til styttri funda, jafnvel stöðufunda? 

b. Myndi það nýtast í þinni vinnu? 

 

13.  Er stuðst við árangurs- og tímamælingar í þinni vinnu? 

a. Framleiðni og markvisst vinnufyrirkomulag sem er mælanlegt 

 

14. Hvernig tekur þá á vandamálum?  

a. Hvernig lýsa algeng vandamál sér? 

b. Væri hægt að fyrirbyggja þau með einföldum hætti? 

 

15. Hvað væri hægt að kalla : „virði“ í þinni vinnu?(virðisgreining og virðisauki) 

a. En ef við horfum á almenning sem viðskiptavini Alþingis, hvað í þinni vinnu 

myndi kallast virðisaukandi fyrir þá?  

 

16. Hvað myndi flokkast sem sóun í þinni vinnu eða þínu vinnufyrirkomulagi? 

a. Væri hægt að fyrirbyggja það með einföldum hætti? 

 

17.  Hvernig myndir þú túlka flæði (e.flow) á þínum vinnustað? 

a. Dæmi: Flæði upplýsinga eða vinnu frá A > B > C án hnökra 
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b. Er flæði til staðar? 

 

18. Vita allir á þínum vinnustaða, hvers er ætlast til af þeim? 

 

19. Myndir þú vilja breyta einhverju í þínu vinnufyrirkomulagi eða verklagi? 

a. Hverju myndir þú helst vilja breyta? 

 

20. Hvað kemur upp í hugann þegar þú heyrir orðið straumlínustjórnun (e.LEAN)? 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna! 
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Viðauki II – Bréf til þátttakenda 

 

 

Samningur um trúnað 

 

 

Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og __________________ gera með sér 
svofelldan samning um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum 
í té við vinnslu BS verkefnisins „Er Alþingi LEAN?“, sem unnið er á Vorönn 2016 : 
 
 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin 
hætta sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til 
þess að nota upplýsingarnar á annan hátt en ráð er gert fyrir í samningi þessum. 

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða 
ráðstafana hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga. 

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent 
voru sem trúnaðargögn. 

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um 
trúnaðarverkefni. Lokaverkefni þessu er skilað í rafrænt safn námsritgerða og 
rannsóknarrita, Skemmuna, og er aðgangur að verkefninu þar að jafnaði lokaður í tvö 
ár frá skilum þess. Lokaverkefni sem jafnframt er skilað útprentuðu er geymt í lokaðri 
skjalageymslu skólans í tvö ár frá því að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum er farið 
með hana eftir almennum reglum um meðferð lokaverkefna.  

 
Bifröst, _______________ 

 
 
Jón Valur Einarsson 
 

 
   F. h. _________________________ 
 

 

____________________________   ____________________________ 

       ____________________________ 

       ____________________________ 

 

 

 

 

Staðfesting Háskólans á Bifröst 

 

____________________________  

Sviðsstjóri 
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Viðauki III – Tölvupóstur, sendur á viðmælendur 

 

 

Sæll/Sæl, 

 

Ég heiti Jón Valur Einarsson og er nemandi við Háskólann á Bifröst. Ég er að vinna að 

lokaverkefni mínu í BS í viðskiptafærði, en verkefnið fjallar í stuttu máli um Alþingi sem 

vinnustað. 

 

Í verkefninu er stuðst við viðtöl til að afla upplýsinga og til að ná fram skilningi á því hvernig 

vinna fer almennt fram á Alþingi.  

 

Það má áætla að hvert viðtal tekur  45 - 60 mínútur og verður tekið upp. Athuga, að farið 

verður með öll gögn í trúnaði og ekki verður vitnað í hvaðan gögnin koma að öðru leyti en frá 

Alþingi. 

 

 

Viðtalið byggist upp á um 20 spurningum, en það þarf ekki að undirbúa sig sérstaklega fyrir 

það. Spurningarnar byggjast á hugmyndafræði LEAN og verkefnið er í raun að tengja þá 

hugmyndafræði við vinnustaðinn Alþingi. 

 

 

Það væri því mjög áhugavert að fá þig sem viðmælanda við gerð ritgerðarinnar. 

 

 

Með bestu kveðju, 

Jón Valur Einarsson 
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