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Formáli 
 

Rannsóknarverkefni þetta er lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands 

og er verkefnið metið til 12 ETCS eininga. Markmið verkefnsins er að kynna 

aðferðafræðina straumlínustjórnun (lean), hvernig hún er innleidd innan fyrirtækis og 

hvaða atriði eru talin mikilvæg við innleiðingu til þess að hún geti verið talin árangursrík. 

Helstu aðferðir, tæki og tól straumlínustjórnunar eru einnig skilgreind. 

Leiðbeinandi  verkefnisins  er  Eðvald  Möller,  aðjúnkt  við  viðskiptafræðideild 
 

Háskóla Íslands og þakka ég honum kærlega fyrir góða leiðsögn við vinnu verkefnisins. 
 

Ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir þann tíma sem þau gáfu sér fyrir 

viðtölin en verkefnið hefði ekki getið orðið til án þeirra. 

Að lokum vil ég þakka ömmu minni Jóhönnu Halldóru fyrir yfirlesturinn og góðar 

ábendingar sem og mínum nánustu fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið.
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Útdráttur 
 

Straumlínustjórnun (e.lean) á uppruna sinn að rekja til Japan en var síðar yfirfærð á 

vestræn fyriræki og í dag hafa mörg íslensk fyrirtæki innleitt aðferðina. 

Straumlínustjórnun er aðferðafræði sem í grófum dráttum snýst um að útrýma sóun. Þau 

fyrirtæki sem innleiða straumlínustjórnun sjá mikinn ávinning og hafa sparað kostnað, 

tíma, aðföng, mannskap og fleira.  Við innleiðinguna geta komið upp ýmis vandamál og 

fyrirtækjum hefur gengið misvel að ná að festa lean í sessi. 

Straumlínustjórnun kveikti fyrst áhuga hjá höfundi í viðtali við forstjóra fyrirtækis sem 

hafði notast við straumlínustjórnun í nokkur ár. Hann lýsti aðferðinni af miklum áhuga og 

sagði að fyrirtækið hefði bætt margt í framleiðslunni og meðal annars útrýmt gríðarlegri 

sóun. 

Í verkefninu er farið yfir ferli sem gott telst að fylgja og nokkrar aðgerðir útlistaðar sem 

hafa þarf í huga. Farið er yfir algengustu mistök og taldar upp tillögur að því hvernig koma 

megi í veg fyrir mistökin eða vinna úr þeim. En í innleiðingunni á lean koma nánast 

undantekingarlaust upp einhver mistök í ferlinu. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru opin viðtöl við fjóra einstaklinga 

innan fyrirtækis sem hefur og er enn að innleiða straumlínustjórnun. Einstaklingarnir eru 

yfirmenn deilda og hafa allir komið að innleiðingunni á einhvern hátt. 

Niðurstöður verkefnisins voru þær að við innleiðingu þarf þolinmæði, eftirfylgni og rétt 

hugarfar. Hugarfar getur skipt öllu máli en breyta þarf hugsunarhættinum bæði hjá 

stjórnendum og starfsmönnum. Þátttaka, fræðsla og áhugi starfsmanna og stjórnenda er 

gríðarlega mikilvægur. Ef stjórnendur og starfsmenn eru ekki með réttu þekkinguna og 

áhugann á umbótum mun innleiðingin að öllum líkindum mistakast. Innleiða þarf lean 

hugsun stjórnenda og annara starfsmanna og gera sér grein fyrir því að lean er ekki bara 

það að nota tækin og segjast vera lean. Engin ein leið er talin réttari en önnur en fyrirtæki 

þurfa að velja þá leið sem talin er henta þeim best. Í sumum tilvikum getur verið hentugt 

að yfirfæra heiti tólanna úr japönsku yfir á íslensku á rökréttan hátt. Öll þessi atriði komu 

fram bæði í fræðunum og við greiningu viðtalanna.
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1     Inngangur 
 

Straumlínustjórnun er víðtækt hugtak og er í dag notað í mörgum fyrirtækjum um allan 

heim í hinum ýmsu atvinnugreinum. Straumlínustjórnun snýst í grófum dráttum um að 

útrýma allri sóun innan skipulagsheilda og til þess eru ýmis tæki og tól. 

Markmið verkefnisins er að kynna aðferðafræði straumlínustjórnunar og það ferli sem 

þarf að fara í til þess að innleiða aðferðina í fyrirtækjum. Auk þess á verkefnið að nýtast 

sem hjálpartæki við fyrstu skref í innleiðingu. Verkefnið á að geta svarað 

rannsóknarspurningunni: hvernig er árangursríkast að innleiða straumlínustjórnun sem 

stjórnunaraðferð innan fyrirtækis? 

Mikið hefur verið skrifað um straumlínustjórnun og hafa margir fræðimenn reynt að 

útskýra hvers vegna aðferðin reynist svo áhrifarík fyrir velgengni fyrirtækja og hvað það 

er sem þarf til þess að innleiða aðferðina á árangursríkan hátt. Erfitt hefur reynst að 

skilgreina straumlínustjórnun á einn afmarkaðan hátt sökum þess hversu ólík 

aðferðafræðin er eftir starfsemi og markmiðum skipulagsheilda. Flestir eru sammála um 

að það sé árangursríkast að aðlaga aðferðina að starfssemi skipulagsheilda. 

Fræðilegi kaflinn byggir á heimildum sóttum úr bókum og fræðigreinum og er tilgangur 

fræðikaflans að kynna straumlínustjórnun, sögu straumlínustjórnunar og hennar helstu 

aðferði, tæki og tól. Þau tæki og tól sem notuð eru í straumlínustjórnun eru mörg og 

misjöfn eftir því hvaða tilgangi þau eiga að gegna. Það er undir skipulagsheildum komið 

að velja tækin og tólin. Í fræðilega kaflanum er einnig farið yfir tillögur að innleiðingunni, 

hvaða mistök eru algengust hjá fyrirtækjum sem innleiða staumlínustjórnun og helstu 

atriði sem gott er að hafa til hliðsjónar við innleiðinguna. Farið er einnig yfir átta tegundir 

sóunar og tillögur að því hvernig má sporna við þeim. 

Eigindleg rannsókn var gerð þar sem talað var við fjóra einstaklinga innan fyrirtækis þar 

sem straumlínustjórnun hefur verið innleidd með góðum árangri.   Einstaklingarnir voru 

spurðir opinna spurninga til þess að fá huglægt og persónulegt mat þeirra á hvað var gert 

rétt við innleiðinguna og hvað hefði betur mátt fara. 

Það er ljóst að straumlínustjórnun er komin til að vera og ef fyrirtæki hafa ekki innleitt 

aðferðina ættu þau að íhuga það.
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2    Fræðilegur kafli 
 

2.1   Saga straumlínustjórnunar 
 

Uppruna straumlínustjórnunar má rekja allt aftur til lok 19.aldar. Þetta byrjaði allt með 

manni að nafni Sakichi Toyoda, en hann fann upp aðferð sem er kölluð Jidoka. Jidoka (e. 

automotation with human touch), snýst um að leiðrétta mistökin í framleiðsluferlinu á 

meðan verið er að framleiða, frekar en að koma auga á mistökin eftir á. Jidoka snýst einnig 

um að starfsfólk sé ekki bundið við vélar heldur geti framkvæmt virðisaukandi aðgerðir á 

meðan á framleiðslu stendur. Sakichi stundaði rekstur í vefjaiðnaði og þróaði aðferðir 

sínar þar. Þegar sonur hans, Kiichiro, tók við rekstrinum á fyrirtækinu einbeitti hann sér 

að bílaframleiðslu og stofnaði fyrirtækið Toyota Motors (Reichhart og Holweg, 2007). 

Eftir að  Kiichiro lét af störfum tók frændi hans, Eiji Toyoda, við. Eiji Toyoda 

heimsótti verksmiðju Ford bílaframleiðandans árið 1950 og varð fyrir miklum áhrifum af 

þeirri heimsókn. En þar var verið að þróa betri aðferðir við framleiðsluna. Eiji og 

samstarfsfélagi hans hjá Toyota, Saiichi Ohni, voru sammála um það að fjöldaframleiðsla 

myndi ekki ganga í Japan en eitthvað þyrfti að bæta. Keðjuverkun atburða í kjölfarið af því 

leiddi af sér að Saiichi gaf út ritið Toyota Production System. Í dag er Toyota Production 

System hugmyndafræðin notuð út um allan heim en hefur tekið á sig ýmis nöfn eins og 

straumlínustjórnun eða Just-In-Time (Parkes, 2015). 

 

2.2   Um straumlínustjórnun (e.lean) 
 

Straumlínustjórnu (e.lean) er hvorki tól, aðgerðir né meginreglur heldur rekstrarstefna til 

þess að ná ákveðnu markmiði. Það fer eftir skipulagsheildum hver þeirra markmið eru og 

ætti rekstarstefnan að vera í takt við markmiðin. Straumlínustjórnun er orðið þekkt hugtak 

í viðskiptaumhverfinu. Mörg fyrirtæki í hinum ýmsu atvinnugeirum nota þessa tegund 

stjórnunar og er hægt að nota hana í hvaða starfssemi sem er (Iuga og Kifor, 2013). Í upphafi 

var aðferð straumlínustjórnunar aðallega notuð í framleiðslufyrirtækjum , en einnig í 

nýsköpun og vöruþróun þó ekki í eins miklum mæli, en í dag er straumlínustjórnun einnig 

notuð í þjónustufyrirtækjum (Reichhart og Holweg, 2007).
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Áður fyrr þótti ekki nauðsynlegt að styðjast við straumlínustjórnun en í dag er það einn 

af hornsteinum samkeppnishæfni. Hugtakið straumlínustjórnun er ekki nýtt af nálinni en 

hefur verið í sífelldri þróun í fjöldamörg ár (Iuga og Kifor, 2013). Aðferðin er ýmist notuð 

sem verkfæri eða stjórnunarhættir. Í grófum dráttum snýst straumlínustjórnun um að 

auka virði viðskiptavinarins, draga úr sóun, lágmarka kostnað og auka flæðisskilvirkni 

vörunnar eða þjónustunnar (Rosenkjær og Möller, n.d.) 

Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að vera með skýr hlutverk og markmið og fara yfir 

þau reglulega en hlutverk skipulagsheilda er ástæðan fyrir tilveru þeirra (Chiarini, 2013). 

Skipulagsheildir og markmið þeirra eru misjafnar, það geta ekki allar skipulagsheildir 

stuðst við sömu aðferðirnar við flæðiskilvirkni. Þess vegna getur verið erfitt að útskýra 

straumlínustjórnun á einfaldan og fljótlegan hátt því hún er ekki allstaðar eins (Modig og 

Aahlström, 2015). 

 

2.3   Flæðiskilvirkni 
 

Flæðiskilvirkni einblínir á þann tíma sem líður frá því að þörf verður til og þangað til sú 

þörf er uppfyllt. Einblítt er á þá einingu (virðið) sem flæðir í gegnum skipulagsheildina. 

Virði er alltaf skilgreint út frá sjónarhóli viðskiptavinarins. (Modig og Aahlström, 2015). 

Gegnumstreymistími er sá tími sem líður frá því að viðskiptavinur leggur fram pöntun 

og þangað til hann fær vöruna (virðissköpunina) í hendurnar. Gegnumstreymistíminn 

getur sýnt fram á ákveðið virði, þ.e því styttri sem tíminn er því meira virði skapast. Það 

er þó ekki alltaf raunin þegar unnið er með óbeinar þarfir. Flæðiskilvirkni er samtala allra 

þeirra virðisaukandi aðgerða sem eru framkvæmdar á gegnisstreymistímanum. (Modig og 

Aahlström, 2015). 

Skipulagsheildir, sama í hvaða umhverfi þær eru, munu hagnast við bætta 

flæðiskilvirkni og til langs tíma mun skilvirkni auðlindanna verða betri líka. 

Straumlínustjórnun er rekstrarstefna, stefna til að ná fram markmiðum og stefnumarkandi 

ákvörðunum. Markmiðið er að setja flæðiskilvirkni í forgang fam yfir skilvirkni 

auðlindanna. Mikilvægt er að horfa á lean út frá markmiðunum en ekki einungis 

aðferðunum sjálfum (Modig og Aahlström, 2015).
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2.4   Sóun (Muda) 
 

Straumlínustjórnun leggur áherslu á að útrýma sóun. Sóun, muda á japönsku, er hægt að 

skilgreina sem allar aðgerðir sem ekki skapa virði en nota samt sem áður einhver aðföng 

(“Lean - Straumlínustjórnun,” n.d.). Eitt af fyrstu skrefunum að því að innleiða 

straumlínustjórnun er að koma auga á og gera grein fyrir allri þeirri sóun sem á sér stað í 

skipulagsheildinni. Þegar skipulagsheildir hafa komið auga á hverskonar sóun er í þeirra 

framleiðslu, þjónustu eða vinnu  geta þau byrjað að einblína á að útrýma  allri sóun 

(Chiarini, 2013). 

Margvísleg sóun getur átt sér stað innan skipulagsheilda. Samkvæmt Toyota Production 

Systems (TPS) eru til sjö tegundir af sóun: Offramleiðsla, birgðir, hreyfing, gallar, 

flutningur, bið og ofvinnsla. Fræðimaðurinn Liker bætti við áttundu tegundinni af sóun en 

það er þegar hæfileikar starfsmanna eru ekki nýttir til fulls. Stuttar skilgreiningar og tillögur 

til að sporna gegn hverri sóun fyrir sig eru í undirkaflanum hér fyrir neðan (Chiarini, 2013). 

 

2.4.1   Átta tegundir sóunar 
 

Offramleiðsla 
 

Offramleiðsla er skilgreind sem framleiðsla sem er tilbúin of snemma, að vörum sé hlaðið 

upp annað hvort á lagernum eða í verksmiðjunni og það að prenta ýmis eyðublöð og 

annað sem ekki er not fyrir (Sowards, 2008). Leiðin til þess að koma í veg fyrir þetta er að 

framleiða einungis það sem er að fara út úr húsi samdægurs og að framleiða ekki hluta úr 

sendingu. Góð regla til að hafa til hliðsjónar er að fullkláraðar pantanir eiga forgang yfir 

ókláraðar pantanir (Adams, 2006). 

Birgðir 
 

Að vera með lager fullan af ónotuðum birgðum, verk í vinnslu, ónotuð verkfæri eða vélar 

sem standa kyrrar er ákveðin tegund sóunar. (Sowards, 2008). Í birgðahaldi snýst allt um 

veltihraða. Mikilvægt er að fylgjast með veltihraða birgðanna og losa sig við þær birgðir 

sem hafa staðið kyrrar í langan tíma (Adams, 2006). 

Hreyfing 
 

Þessi sóun snýst um starfsfólkið og hversu mikið þau þurfa að færa sig um vinnusvæðið 

til þess að sinna verkefnum sínum. Aðföng og verkfæri fyrir ákveðið verkferli eiga að vera
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í seilingarfæri fyrir þá starfsmenn sem nota verkfærin og/eða aðföngin við sína vinnu 
 

(Adams, 2006). 
 

Gallar 
 

Röng uppsetning, gallar í efnisviði og allir aðrir gallar tengdir vörunni og framleiðslunni er 

sóun (Sowards, 2008). Því fyrr sem komið er auga á  galla í framleiðsluferlinu því ódýrara 

er það fyrir fyrirtækið að laga gallann. Straumlínustjórnun snýst um það að gera hlutina 

rétt í fyrstu tilraun. Allstaðar í framleiðsluferlinu á að vera gerð gæðaathugun t.d þegar 

vara fer frá einni deild yfir í aðra (Adams, 2006). 

Flutningur 
 

Hægt er að koma í veg fyrir að flutningsleiðirnar séu of langar eða óhagkvæmar með því 

að búa til nákvæmt kort af þeirri leið sem vara þarf að fara frá upphafspunkti hennar á 

leiðarenda. Með því að búa til nákvæmt kort af leiðinni er hægt að koma auga á hvort 

varan er að fara óþarflega langa leið og í kjölfarið hægt að stytta tímann sem flutningurinn 

tekur (Adams, 2006). 

Bið 
 

Þegar bíða þarf eftir aðföngum, upplýsingum eða hráefnum myndast biðtími (Sowards, 
 

2008). Erfitt er að hindra þessa tegund sóunar, vegna þess að oft er ekki hægt að hafa 

stjórn á þeim hlutum sem valda bið eins og veðurfar, umferð og fleira. Innan 

skipulagsheilda verður oft bið vegna ónægra upplýsinga, þ.e að upplýsingarnar skila sér 

ekki milli starfsmanna á skilvirkan hátt. Þetta væri hægt að koma í veg fyrir með því að 

vera með gagnagrunn af upplýsingum sem er uppfærður jafnóðum og allir starfsmenn 

hafa aðgang að (Adams, 2006). 

Ofvinnsla 
 

Ofvinnsla er þegar aðgerðir eru gerðar oftar en þess er krafist. (Sowards, 2008). Allar þær 

aðgerðir sem eru í raun óþarfar og sem viðskiptavinum er í rauninni sama um er sóun. Það 

fer lítið fyrir þessari tegund sóunar en hún er ekki síður mikilvæg og kostnaðarsöm fyrir 

fyrirtækið. Einföld lausn er að vera ekki að framkvæma aðgerðir sem eru ekki að skapa 

auka virði fyrir viðskiptavininn (Adams, 2006).
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Ónýtt þekking og hæfni starfsmanna 
 

Þetta er áttunda tegund sóunar sem Liker bætti við. Þessi sóun snýst um það að þekking 

og hæfni starfsmanna er ekki fullnýtt, t.d ef umbótahugmyndir þeirra er ekki teknar til 

greina. Ef starfsmenn fá ekki viðeigandi þjálfun geta þeir ekki sinnt starfi sínu með góðum 

árangri. Ef þessir þættir eru ekki í lagi skapar það óánægju meðal starfsmanna sem getur 

leitt af sér töluverða starfsmannaveltu (Jeffrey K, 2004). 

 

2.5   Sjónræn stjórnun 
 

Allar aðgerðir og staða þeirra  í framleiðsluferlinu eiga að vera sjáanlegar. Þar sem lean 

snýst um stöðugar umbætur er tilgangurinn með sjónrænni stjórnun að bera saman hvers 

var vænts og þess sem gerist í raun. Til þess að geta bætt eitthvað þarf að vita hvernig 

hlutirnir áttu að vera og það þarf að vera hægt að bera þá saman við eitthvað. Það eru til 

ýmsar leiðir að sjónrænni stjórnun og verða skipulagsheildir að velja þá leið sem hentar 

þeim best. Yfirleitt er hagkvæmast að þróa sína eigin leið svo lengi sem sú aðferð sýni sem 

bestan árangur sem vænts var miðað við raun árangur (Mann, 2010). 

 

2.6   Helstu aðferðir, tæki og tól 
 

Til þess að kynnast betur öllum víddum straumlínustjórnunar er gott að fara yfir þær 

aðferðir, tól og undirtegundir straumlínustjórnunar sem til eru. Hér fyrir neðan verður 

farið nánar yfir helstu aðferðir og tól sem flokka má undir straumlínustjórnun. Það er 

bundið eftir skipulagsheildum hvaða aðferðir eða tól þau ákveða að henti þeirra starfsemi 

best. Í raun er það lokaniðurstaðan sem skiptir höfuð máli. Velgengnin og það hvernig og 

með hvaða tólum, skiptir minna máli, því það má alltaf bæta við “tækjakassann” (Meran, 

John, Roenpage, og Staudter, 2013). 

 

2.6.1   Heijunka 
 

Heijunka er japanskt heiti yfir eina aðferð sjónrænnar stjórnunar. Heijunka snýst um að 

dreifa eftirspurn svo að hún sé stöðug yfir ákveðið tímabil. Tímabilin geta verið 

klukkustundir, brot úr klukkustund eða sú tímaeining sem hentar fyrirtækinu best (Mann, 

2010).
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2.6.2   5S 
 

Fyrstu skrefin að því að kynna sjónræna stjórnun (e. Visual management) er 5S aðferðin. 
 

5S snýst um það að viðhalda skipulagi og hreinlæti á vinnustaðnum. S-in fimm koma 

upprunalega úr japönsku, seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke. Á íslensku standa 

japönsku orðin fyrir sortera (e. Sort), skipuleggja (e. Set in order), snyrtimennska (e. 

Shine), staðla (e. Standardize) og sjálfsagi (e. Sustain). 5S aðferðin er góð að því leiti að 

hún gerir skipulagsheildum kleift að auka framleiðni, bæta gæði, stuðla að góðu öryggi og 

kynna grunngildin að sjónrænni stjórnun. Hægt er að mæla virði 5S með ýmsu móti t.d 

með því að skoða framleiðni, hvort það eru gallar í framleiðslunni og skoða hvort og 

hvernig óhöpp eiga sér stað (Chiarini, 2013). Ef starfsmenn panta of mikið eða of lítið af 

birgðum eða að ýmsir hlutir eru þegar til hjá fyrirtækinu sem enginn virðist þurfa að nota 

er 5S góð aðferð til að sporna við því vandamáli (Mann, 2010). 

 

2.6.3   Gemba 
 

Gemba er japanskt heiti sem þýðir “hinn raunverulegi staður”, með öðrum orðum má 

gróflega útskýra þetta sem “þar sem hlutirnir gerast”. Í framleiðslu er verið að tala um 

framleiðslugólfið, þar sem framleiðslan á sér stað. Gemba rölt er helsta leiðin til að kenna 

straumlínustjórnun. Kennarinn og nemandinn labba saman um framleiðslugólfið og 

kennarinn biður nemandann að lýsa fyrir sér því sem hann sér. Kennarinn spyr svo 

spurninga sem byggja á fyrri svörum nemandans og reynir að ögra nemandanum sífellt 

meira. Á þennan hátt lærir nemandinn að sjá meira en það sem fyrir augum ber og að 

hlutir sem hafa verið teknir sem gefnir þurfi að breytast til að vera lean. Oft fylgja þessu 

fleiri verkefni sem nemandinn þarf að sinna og vera reiðubúinn fyrir næsta Gemba, sem 

eiga sér stað vikulega (Mann, 2010). 

 

2.6.4   Kaizen 
 

Kaizen er í raun regnhlíf fyrir margar aðrar straumlínustjórnunar aðferðir eins og just-in- 

time, alhliða gæðastjórnun, kanban tilkynningartöflur og fleira. Kaizen snýst um stöðugar 

umbætur sem gerðar eru hægt og bítandi. Eitt af því sem stuðlar að stöðugum umbótum 

er að nota PDCA lærdómshjólið sem farið verður yfir hér að neðan. Kaizen hugsunarháttur 

snýst að stærstum hluta um gæði, ekki bara gæðaframleiðslu heldur einnig gæða 

starfsfólk (Wittenberg, 1994). Kaizen eru vinnustofur þar sem starfsfólk vinnur í hópum, 

sem samanstanda af ekki fleiri en sjö manns, og er ætlunin að koma auga á sóun á
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sérstöku sviði skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er að vinna hratt þegar koma á auga a sóun 

og á vinnan ekki að taka lengri tíma viku. Fyrsta vinnustofan snýst yfirleitt um að koma á 

5S aðferðinni sem farið var yfir hér á undan. (Mann, 2010). 

 

2.6.5   PDCA lærdómshjólið 
 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) er þekkt líkan til að stuðla að stöðugum umbótum. Líkanið 

kennir skipulagsheildum að skipuleggja verkefni, framkvæma þau, fylgjast með hvernig 

gengur, og endurskipuleggja sig í takt við árangurinn. Í PDCA eru fjórar aðgerðir sem eru: 

 

➢   P (Plan) Koma auga á umbótatækifæri og skipuleggja breytinguna. 
 

➢   D (Do) Framkvæma breytinguna. 
 

➢   C (Check) Endurskoða breytinguna, greina niðurstöðuna og sjá hvað má læra af 
henni. 

 

➢   A (Act) Fara í viðeigandi aðgerðir í kjölfarið af því sem komist var að. Og þá að 
endurtaka aðgerðina ef hún var árangursrík. Ef aðgerðin var ekki árangursrík 
skal fara aftur í gegnum ferlið (Johnson, 2016). 

 

2.6.6   A3 
 

A3 er eitt af kjarnaverkfærum Toyota Production System og gengur hugmyndafræðin í 

stuttu máli út á það að leysa vandamál og finna umbótatækifæri. Hugmyndin hjá Toyota 

var að hvaða vandamál sem er innan fyrirtækja ætti að vera hægt að taka saman og útlista 

á aðeins einu blaði í stærðinni A3. Með því að gera það sjá allir sem koma að vandamálinu 

það sömu augum. Hvert og eitt fyrirtæki getur aðlagað sniðið á A3 blaðinu eins og þeim 

hentar best (Wright, 2009). 

 

2.6.7   Kanban 
 

Japanska orðið Kanban þýðir tilkynningartafla, en kan stendur fyrir tilkynning og ban fyrir 

tafla. Kanban töflur eru notaðar til dæmis til að koma auga á og panta ákveðið magn af 

hlutum til framleiðslu. Offramleiðsla er ein versta tegund sóunar innan skipulagsheilda og 

á þeim hraða sem markaðurinn í dag stjórnast af er erfitt að vita á hverri stundu hvað á 

að framleiða nákvæmlega. En þó er hægt að koma í veg fyrir offramleiðslu með góðu 

skipulagu og er ein besta aðferðin til þess að sporna við offramleiðslu Kanban aðferðin. 

Fyrirtæki sem hafa notað Kanban sáu góðan árangur þar sem offramleiðslu var útrýmt. 

Kanban  gengur út frá  ‘pull’   eða „tog“  tækni þar sem framleitt er aðeins  það sem 

viðskiptavinir biðja um (Lu og Nihon, 1989).
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2.6.8   Six sigma 
 

Undanfarin ár hefur Six sigma aukist í vinsældum hvaðanæva í heiminum. En það er tól til 

þess að hámarka árangur. Six sigma er aðferð sem á að tryggja ákveðinn gæðastuðul. Mörg 

þekkt fyrirtæki í ýmsum atvinnugreinum hafa notað Six sigma með góðum árangri, þar 

sem hagnaður þeirra hefur aukist til muna. Í Six sigma er lykilatriði að einblína á þarfir 

viðskiptavinanna og mælanleikann. Six sigma er í stöðugri þróun og eitt mikilvægasta 

skrefið í þróunarferlinu var að innleiða straumlínustjórnunaraðferðir inn í upprunalegu Six 

sigma aðferðina. (Meran et al., 2013) 

 

2.6.8.1           DMAIC ferlalíkan 
 

DMAIC er ferlalíkan notað í Six sigma og straumlínustjórnun, þar sem þessum tveimur 

aðferðum er blandað saman og það besta tekið úr báðum aðferðum. Skrefin eru fimm 

talsins og undir þeim eru margar aðferðir og stig. Hér verður stiklað á stóru í þessu ferli 

og það kynnt. 

Skilgreina (e.Define) 
 

Fyrsta skrefið er að skilgreina vandamálið og ástæðuna fyrir því að það þurfi að tækla það 

og sjá svo fyrir sér vegferðina að lausninni. SMART markmið, þ.e markmið sem eru skýr, 

mælanleg, aðgerðabundin, raunhæf og tímasett, eru sett á þessu stigi. Verkefnum og 

ferlum  eru  sett  skýr mörk  og alhliða  verkefnastjórnunaraðferð er sett  á fót. Kröfur 

viðskiptavina og starfseminnar eru greindar og þær kröfur tengdar við markmið 

verkefnisins. Á þessu stigi er meðal annars framkvæmt svokallað vinnu niðurbrot (e.Work 

Breakdown structure). 

Mæla (e. Measure) 
 

Á næsta stigi er skoðað hversu stórt vandamálið er. Hér er framleiðslan skoðuð, hverju er 

verið að skila frá sér og hversu vel kröfum viðskiptavina og starfseminnar er fullnægt. Það 

er mikilvægt að muna að það er ekki hægt að bæta eitthvað ef það er ekki mælanlegt. Hér 

er ákveðið hvaða mæliaðferðir á að nota, hvað á að mæla og hver framkvæmir 

mælingarnar. 

Greina (e.Analyze) 
 

Hér fást svör við spurningunni “hver er rót vandans?”. Möguleg svör eru skoðuð og greind. 

Hér er hægt að notast við orsök og áhrif skýringarmyndarinnar.
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Bæta (e. Improve) 
 

Hér er verið að svara “hverjar eru bestu lausnirnar til þess að eyða rótum vandamalsins?”, 

eða “hvernig er best að eyða orsökinni svo að hægt sé að ná markmiðum verkefnisins?” 

Ferlið er á eftirfarandi hátt: skilgreina og skoða lausnir, ganga frá lokalausn og að lokum 

innleiða lausnina. Á þessu stigi er hægt að nota 5S aðferðina sem skilgreind var hér á 

undan. 

Eftirlit (e. Control) 
 

Síðasta stigið snýst um að viðhalda sjálfbærni, fylgjast með og staðfesta. Endurbæturnar 

eru metnar og skráðar, og farið er yfir hversu vel tókst að ná markmiðunum. (Meran et 

al., 2013) 

 

2.7   4DX 
 

Í þessum kafla verður farið yfir 4DX aðferðafræðina og lykilatriði hennar kynnt. 4DX 

stendur fyrir Four Disciplines of Execution og svipar aðferðin til aðferðafræði 

straumlínustjórnunar, en er þó ekki alveg eins. 4DX aðferðin er svipuð PDCA 

lærdómshjólinu sem er ein af undirstöðuatriðum lean. 4DX er aðferðafræði sem hjálpar 

fyrirtækjum að innleiða stefnu og eru fjögur skref til að innleiða mikilvægustu markmið 

fyrirtækisins. Farið verður yfir hvert skref hér fyrir neðan. (“The 4 Disciplines of Execution 

(4DX) and Ingrained Excellence | Proficiency Systems,” n.d.). 

Reglurnar fjórar eiga allar að skila framúrskarandi árangri ef þeim er fylgt eftir á réttan 

hátt. Á mynd 1 má sjá hvernig reglurnar spila saman. Örvarnar benda frá hægri til vinstri 

vegna þess að góð teymi vinna frá hægri til vinstri. Regla þrjú er miðsvæðis vegna þess að 

hún sýnir árangur allra reglnanna, og regla fjögur liggur á hringnum vegna þess að hún 

heldur öllu saman. Hringurinn í kringum reglurnar táknar þá eilífu hringrás sem ferlið er 

(Covey, Huling, og MaChesney, 2012).
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Mynd 1: 4 meginreglur 4DX aðferðarinnar 
 

Regla 1: Áhersla á mikilvægustu markmiðin 
 

Fyrsta reglan snýst um að einbeita sér að einum eða tveimur mikilvægum verkefnum í 

einu og gefa allt í þau í staðinn fyrir að sinna mörgum smáum verkum með minni árangri. 

Markmiðin eru kölluð Wildy Important Goals eða WIG til styttingar. 

Regla 2: Lykilathafnir sem hafa áhrif á markmiðin 
 

Regla tvö gengur út á að til þess að markmið séu góð þarf að vera hægt að mæla þau. 

Aðferðin bendir á mikilvægi þess að hafa árangur og mælingar sjónrænar og sýnilegar líkt 

og í straumlínustjórnun. Regla eitt skilgreinir þau markmið sem fyrirtækið ætlar að ná og 

bútar þau niður í smærri og mælanleg markmið. Regla tvö skilgreinir síðan þær aðgerðir 

sem þarf að fara í til að ná settum markmiðum. 

Regla 3: Stigatafla sem mælir árangur 
 

Regla þrjú snýst um að vera alltaf með allan árangur sýnilegan, svo að fólk viti hvort það 

er að sigra eða ekki. Þessi regla snýr að þátttöku og mikilvægi þess að vera meðvitaður um 

árangurinn og hvert eigi að stefna í takt við hann. Stigatöflurnar ættu að vera í
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einfaldri mynd svo auðvelt sé að lesa úr þeim og eiga allir að skilja þær upplýsingar sem 

fram kemur á þeim. Það þarf einnig að vera auðvelt að sjá á töflurnar. 

Regla 4: Sameiginleg ábyrgð aðgerða 
 

Regla fjögur snýst um framkvæmd aðgerðanna. Hinar reglurnar snúast fyrst og fremst um 

undirbúning að þessari síðustu reglu. Í þessari reglu felst að allir vinnuhóparnir koma 

saman. Vinnuhóparnir hittast vikulega og fara yfir markmiðin (WIG) og þær aðgerðir sem 

koma í kjölfarið. Þetta skref er talið mikilvægast og hér kemur í ljós hvort innleiðing 4DX 

er árangursrík (Covey, Huling, og MaChesney, 2012).
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3    Undirbúningur og innleiðing 
 

Það er hægt að fara ýmsar leiðir í innleiðingunni á lean en það eru þónokkur atriði sem 

gott er að hafa í huga. Þegar fara á í miklar breytingar sem þessar er gott að vera með ferli, 

reglur eða tímaramma til hliðsjónar. Liker setti fram Toyota reglurnar 14 sem eiga að 

hjálpa fyrirtækjum í innleiðingunni og verður farið yfir þær hér fyrir neðan. Womack og 

Jones settu einnig fram ákveðið ferli og tímaramma í takt við skrefin sem er einnig 

hjálpartæki fyrir fyrirtæki sem eru að innleiða lean. Farið verður yfir bæði ferlin og þeirra 

helstu atriði útskýrð. 

 

3.1.1   Toyota reglurnar 14 
 

Toyota reglurnar 14 eru reglur sem Liker setti fram, þær sýna hvaða atriði er mikilvægt að 

hafa í huga og í hvaða röð er hagkvæmast að gera hlutina við innleiðinguna á lean. 

Reglurnar skiptast í fjóra hluta. Þessir fjórir hlutar eru: Langtíma hugsun, rétta ferlið mun 

leiða af sér réttar niðurstöður, auka virði fyrirtækisins með því að efla starsfólkið, stöðugar 

umbætur á rót vandamálanna eykur þekkingu. Undir hverjum og einum hluta eru svo 

ákveðnar meginreglur. Á töflu 2 má sjá hvaða reglur eru undir hvaða hluta. Nánar verður 

farið yfir hvert atriði hér fyrir neðan (Jeffrey K, 2004). 

 
Tafla 1 Toyota reglurnar 14 
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Hluti 1: Langtíma hugmyndafræði 
 

í hluta eitt er aðeins eitt atriði en það er að byggja allar ákvarðanir á langtíma 

hugmyndafræði, jafnvel þó að það geti komið niður á skammtíma markmiðum 

fyrirtækisins. 

Hluti 2: Rétt ferli leiðir af sér rétta niðurstöðu 
 

Í þessum hluta eru flestar meginreglurnar. Flæði snýst um að skapa stöðugt flæði þess að 

fá vandamálin á yfirborðið, vinnuferlar eru endurhannaðir til að útrýma sóun (muda) með 

stöðugu flæði. Farið var yfir þær átta tegundir sóunar sem til eru hér að framan. Regla 

þrjú er að nota “tog kerfi” (e. Pull system) til þess að koma í veg fyrir offramleiðslu. 

Hejunka er aðferð sjónrænnar stjórnunar en farið er yfir aðferðina hér fyrir neðan. 

Umbótavinna er það að koma í veg fyrir galla í framleiðslu um leið og þeir eiga sér stað en 

ekki eftir á og komið er í veg fyrir tap á kostnaði, japanska heitið yfir það er Jidoka. Regla 

sex er að staðla ferlin sem er undirstaðan í stöðugum umbótum og eflingu starfsfólks. 

Regla sjö er að nota sjónræna stjórnun og hér er notast við 5S kerfið sem farið var í hér að 

ofan. Síðasta reglan í þessum hluta er regla átta en hún snýst um stöðugleika og að nota 

einungis tækni sem hægt er að treysta á. 

Hluti 3: Aukið virði – efla mannauð 
 

Þessar reglur snúa að starfsfólki, stjórnendum og hagsmunaaðilum. En það er mikilvægt 

að vera með sterka leiðtoga sem skilja hugmyndafræðina og geta kennt öðrum. Starfsfólk 

þarf að fá viðeigandi þjálfun. Það er nauðsynlegt að þróa framúrskarandi teymi og fá fólk 

til þess að trúa á hugmyndafræðina, þetta er regla tíu. Regla 11 er að virða alla 

hagsmunaaðila fyrirtækisins og koma vel fram við alla. 

Hluti 4: Aukin þekking – stöðugar umbætur 
 

Skilningi er náð með því að fara og sjá hvernig hlutirnir virka, bæði í framleiðsluferlinu og 

öðrum ferlum. Það er erfitt að ætla bæta eitthvað ef skilningur á hvernig hlutirnir virka er 

ekki til staðar. Góð ígrundun á að liggja að baki allra ákvarðana sem teknar eru og innleiða 

hlutina skjótt. Síðasta reglan er að fyrirtækið eigi að verða lærdómsfyrirtæki sem stuðlar 

að stöðugri skoðun og umbótum (Kaizen) (Jeffrey K, 2004).



23  

3.2   Ferlið 
 

3.2.1   Skref 1: Byrjunarstig 
 

Það getur reynst erfiðast að byrja og komast yfir þá tregðu sem er til staðar í upphafi. Það 

fyrsta sem ætti að gera er að finna breytingarstjóra (e.Change agent). Fyrirtæki sem eru 

lítil geta stundum skipað eigandann eða framkvæmdarstjórinn í hlutverkið en í stærri 

fyrirtækjum er það yfirleitt ekki kostur þar sem það er tímafrekt að vera breytingarstjóri 

yfir lean og framkvæmdarstjórar stærri fyrirtækja hafa oft ekki þann tíma sem þarf. Þá 

þarf að finna einhvern sem er fús til breytinga og getur hrint hlutum í framkvæmd. 

Stundum er það aðili innan fyrirtækisins sem er skipaður í stöðuna, í öðrum tilfellum er 

þetta utanaðkomandi aðili sem ráðinn er inn í fyrirtækið. 

Að öðlast þekkinguna um lean er ekki síður mikilvægt. Það þarf að ákveða hvaðan á að 

sækja þekkinguna um lean og hvernig á að öðlast hana. Þar sem það getur tekið langan 

tíma að skilja lean er ágætt að fá utanaðkomandi hjálp, t.d með því að sækja námskeið. 

Vanda þarf valið á námskeiðunum og leiðbeinendum. 

Þriðja og líklega mikilvægasta skrefið er að breytingarstjórinn og allir stjórnendur innan 

fyrirtækisins verða að fá fullnægjandi skilning á lean og hugtökunum flæði, tog og 

fullkomnun. Ef þeir skilja ekki hvað liggur að baki lean verður erfitt að kenna öðrum það. 

Besta leiðin til að byrja að skilja lean er að taka þátt í umbótaverkefni og láta raunverulega 

reyna á aðferðirnar. Ef breytingarstjórinn og aðrir leiðtogar skilja ekki hvað lean stendur 

fyrir mun innleiðingin falla um sjálfa sig við fyrsta vandamálið sem upp kemur og það 

munu koma upp vandamál í ferlinu (Womack og Jones, 2003). 

Þegar breytingarstjórinn er ráðinn, þekkingin er til staðar og mikilvægi þess að innleiða 

lean er orðin sjáanleg er kominn tími á að kortleggja virðisstraum fyrirtækisins (Chiarini, 

2013). 
 

3.2.1.1           Kortlagning virðisstraums (VSM) 
 

Í öllum straumlínustjórnunar innleiðingarferlum þurfa stjórnendur að ákveða hvar og 

hvernig þeir ætla að innleiða lean aðferðir til þess að útrýma sóun úr skipulagsheildinni. 

Ein helsta ástæða kortlagningar virðisstraums  (e.Value stream mapping, VSM) er að 

nauðsynlegt er að koma auga á hvar verðmæti fyrirtækisins liggja. (Dixon, 2008) 

Kortlagning virðisstraums (VSM) er aðferð þar sem komið er auga á hverju þarf að breyta, 

hvar hægt er að útrýma sóun, auka virði og auka flæðiskilvirkni. Helstu skrefin í VMS eru
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að skipuleggja (e. Plan), gera (e.Do), framkvæma (e. Check) og miðla til annara (e.Act) 

(Chiarini, 2013). 

Fyrsta skrefið að kortlagningunni ætti að vera að finna verkefni sem gengur mjög illa en 

er mjög mikilvægt fyrir fyrirtækið. Þá er ekki í boði að mistakast. Ávinningurinn er mikill og 

dregnir eru fram þeir styrkleikar og bolmagn sem fyrirtækið býr yfir og ekki var vitað um. 

Með þessu verður ávinningur lean sýnilegur. Árangurinn ætti ekki að láta á sér standa 

heldur verða augljós sem fyrst. Að kortleggja virðisstraum ætti ekki að taka meira en eina 

til tvær vikur. Þegar fyrsta sjáanlega merki um góðan árangur kemur í ljós ætti að fara með 

starfsmenn á staðinn og sýna þeim raunverulegan árangurinn. Um leið og komist er á skrið 

með lean árangur ætti að stækka umfang aðgerðanna. (Womack og Jones, 2003). 

 

3.2.2   Skref 2: Breytingar á skipulagsheildinni 
 

Eftir byrjunarstigið er ákjósanlegt að fara í stærri breytingar á skipulagsheildinni til að ná 

að halda inni lean aðgerðum. Það helsta er að búa til starfaskipulag þar sem gert er ráð 

fyrir að lean stoðdeild sem styður við allar hinar deildirnar er sett á laggirnar. 

Starfaskipulagið er þó frekar hefðbundið fyrir utan þessa auka lean deild eins og sjá má á 

mynd 1 (Womack og Jones, 2003). 

 

 
 

 
 
 

Mynd 2. Dæmi um starfaskipulag skipulagsheildar sem er með lean stoðdeild
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Aðrar  aðgerðir  eru að móta stefnur. Oft eftir árangursríkar lean aðgerðir fækkar 

vinnustundum eða störfum fækkar og þá þarf að endurskipuleggja störf þeirra 

starfsmanna og vera ljóst hvernig eigi að haga sér í þeim málum í kjölfar frekari lean 

aðgerða. Þegar innleiða á lean og fara í breytingar er yfirleitt einhver stjórnandi eða 

stjórnendur sem taka illa í breytingarnar og vilja sporna gegn þeim. Þótt leiðinlegt sé er 

yfirleitt besta skrefið að segja þeim upp því þeir munu tefja innleiðinguna (Womack og 

Jones, 2003). 

 

3.2.3   Skref 3: Setja upp viðskiptakerfi 
 

Í þriðja skrefinu er talað um að samræma laun fólks miðað við frammistöðu þeirra og 

árangur í starfi, innleiða gagnsæi, setja upp ákveðna heildarstefnu, byrja að kenna 

starfsfólki á lean og finna viðeigandi þjálfunaraðferðir og síðast en ekki síst að ákveða 

hvaða tól henta best (Womack og Jones, 2003). 

 

3.2.4   Skref 4: Lok umbreytingarinnar 
 

Í fjórða og síðasta skrefinu þar sem verið er að ljúka við umbreytinguna og festa hana 

endanlega í sessi er mikilvægasta skrefið að frekari umbætur komi ekki einungis frá efstu 

stjórnendum heldur eru starfsmenn neðar í skipulagsheildinni hvattir til að koma með 

tillögur að umbótum. Þó að ferlinu sé lokið er því í raun aldrei lokið en eins og fram kemur 

í bók þeirra Womack og Jones þá eru yfirleitt tekin tvö skref áfram og eitt afturábak ,það 

má aldrei ,,taka ekkert skref yfir höfuð“ og snýst straumlínustjórnun að miklu leiti að því 

að stuðla að stöðugum umbótum. 

Tafla 1 sýnir þessi skref í réttri röð og þann tímaramma sem gott er að setja sér. Áætla 

má að innleiðing taki allt að 5 ár, stundum minna ef vel gengur (Womack og Jones, 2003).
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Tafla 2 Hefðbundið ferli á innleiðingu straumlínustjórnar og tímarammi til viðmiðunar 
 

 
 
 

3.3   Lean hugsun 
 

Straumlínustjórnun snýst ekki einungis um þau tæki og aðferðir sem notaðar eru heldur 

einnig um það hvernig fólk hugsar og    hvernig hægt er og þarf að breyta 

hugsunarhættinum. Lean hugsun snýst um að skilgreina virðið, raða virðisskapandi 

aðgerðum upp þannig að þær skapi sem mest virði, stuðla að því að þessar aðgerðir nái 

óhindrað í gegn og vinna með þær verði áhrifaríkari. Í stuttu máli þá er lean hugsunin sú 

að “gera meira fyrir minna” en koma í leiðinni til móts við þarfir viðskiptavinanna og gefa 

þeim nákvæmlega það sem þeir vilja. Það eru fjögur skref, að mati Womack og Jones, að 

því hvernig hægt er að ná lean hugsun (Womack og Jones, 2003). 

Fyrsta skrefið að því að ná lean hugsun er að skilgreina það virði sem fyrirtækið ætlar 

að skapa. Virði er skilgreint sem einhver ákveðin vara, með ákveðna eiginleika, sem er seld 

á ákveðnu verði og á ákveðinn hátt. Womack og Jones bentu á mikilvægi þess að hugsa 

um virði sem ekki aðeins það að útrýma sóun eða skapa sem mestan hagnað heldur að 

skilgreina virðið út frá viðskiptavininum en það er viðskiptavinurinn sem skilgreinir virði 

vörunnar eða þjónustunnar. Virðissköpun felst þar af leiðandi í því að losa sig við óþarfa 

aðgerðir sem skapa ekki virði fyrir viðskiptavininn og bæta við þjónustu eða eiginleika vöru 

sem viðskiptavinurinn telur auka virðið.
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Næsta skrefið er skref sem mörg fyrirtæki sleppa, en er gríðarlega mikilvægt vegna þess 

að hér er oft komið auga á mikið magn af sóun (muda), en það er að að koma auga á og 

greina virðiskeðjuna. Virðiskeðjan  eru allar þær aðgerðir sem þarf til að koma vöru 

gegnum þrjú mikilvægustu verkefni fyrirtækisins. Þessi þrjú verkefni snúast um að koma 

vöru í gegnum hönnunar og þróunarferlið og alla leið á markaðinn. Koma vörunni á 

leiðarenda til viðskiptavinarins, og að framleiða vöruna úr hráefnum í lokaútkomuna og 

afhenda viðskiptavini vöruna. Þegar virðiskeðjan er greind er yfirleitt komið auga á þrjár 

tegundir aðgerða. Það eru aðgerðir sem skapa ótvírætt virði, aðgerðir sem skapa ekki virði 

en eru óhjákvæmilegar vegna núverandi tækni og framleiðsluaðferða og aðgerðir sem 

skapa ekki virði og má sleppa samstundis að framkvæma. Með þvi að greina virðiskeðjuna 

er hægt að koma auga á ýmis atriði sem betur má gera til að koma í veg fyrir óþarfa sóun, 

tíma og mannskap. 

Þriðja skrefið, eftir að búið er að koma auga á virðið og eyða þeim aðgerðum sem skapa 

sóun, er að láta þær virðisskapandi aðgerðir sem eftir eru flæða. Í þessu skrefi þarf að 

breyta hugsunarhættinum á þann hátt sem mörgum finnst erfitt. Flestir vilja framkvæma 

allt í skömmtum, klára allt í A og svo allt í B, en oft er meira virðisskapandi og fljótlegra að 

leyfa hlutunum að flæða frekar en að klára eitt í einu. Þessi hugsun getur krafist þess að 

endurhugsa þarf allar deildir og starfsemi fyrirtækisins en ef það er gert með opnum hug 

lætur árangurinn ekki á sér standa. 

Fjórða skrefið er tog (e.Pull) en fyrstu áþreifanlegu merkin við það að skipta út deildum 

og skömmtum fyrir flæði og teymi er að tíminn sem það tekur að framleiða, selja, dreifa 

og afhenda verður töluvert styttri en áður. Með þessu flæði er hægt að láta 

viðskiptavininn “toga” í vöruna, þ.e að framleiða ekkert nema beðið sé um það þegar 

beðið er um það. Með þessu togi verður eftirspurnin stöðugri því viðskiptavinirnir verða 

meðvitaðir um að geta fengið það sem þeir vilja þegar þeir vilja. 

Þegar öll þessi fjögur skref í áttina að lean hugsun hafa verið innleidd áttar fólk sig oft 

á því að það er ekki hægt að hætta að draga úr fyrirhöfn, tíma, kostnaði og mistökum  á 

meðan reynt er að bjóða viðskiptavininum nákvæmlega það sem hann vill. Það er ekki 

lengur svo galin  hugmynd að reyna að ná fullkomnun, en gott er að átta sig á því að það 

verður líklega ekki hægt þó á stefnan alltaf  að vera sett á fullkomnun samt sem áður. 

Fyrstu fjögur skrefin vinna saman og búa til ákveðna hringrás. Flæðið fer hraðar og hraðar
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og í kjölfarið koma í ljós fleiri tegundir sóunar sem hægt er að draga úr. Eitt af lykilatriðum 

lean hugsunar er að koma alltaf auga á meiri sóun en draga úr henni jafnóðum og nálgast 

sífellt endamarkið sem er fullkomnun (Womack og Jones, 2003). 

 

3.4   Hlutverk stjórnenda í innleiðingunni 
 

Straumlínustjórnun er ekki eitthvað sem hægt er að hanna og innleiða án þess að breyta 

því hvernig fólk innan fyrirtækisins hugsar. Þegar straumlínustjórnun er framkvæmd á 

réttan hátt á hún að geta breytt því hvernig fólk hugsar, túlkar, og bregst við mismunandi 

atvikum. Stjórnendur verða að vera ábyrgir fyrir þeim skilaboðum sem á að miðla til 

starfsfólksins og veita þeim viðeigandi þjálfun í lean og setja sig í spor kennara. Aðferðin 

sem talin er árangursríkust til   að kenna lean hugsun er að setja fólk i raunverulegar 

aðstæður þar sem þau fást við alvöru vandamál. Fólk þarf að vita hvar þau eru og hvert 

þau stefna, stjórnendur eiga ekki að skapa stress í innleiðingarferlinu og þurfa að reyna að 

eyða ótta starfsfólks. Þar að auki ættu stjórnendur að taka þátt í öllu ferlinu sjálfir og 

innleiða straumlínustjórnun í eigin starfi. (Flinchbaugh, Carlino, og Curtis-Hendley, 2008). 

 

3.5   Algeng mistök 
 

Mörgum fyrirtækjum misstekst að innleiða straumlínustjórnun sem hugmyndafræði á jafn 

árangursríkan hátt og Toyota hefur gert. Sum fyrirtæki hafa tekið upp á því að úthýsa 

verkefninu og treysta á að utanaðkomandi aðilar geti “gert þau lean” með því að nota 

stöðluð  lean  verkfærasett.  Samkvæmt  Jeffrey  K.  Liker  og  James  K.  Franz  eru fjórar 

hindranir að því að ná “the Toyota way” að lean. En “the Toyota Way” er skilgreining á því 

að þróa kerfi stöðugra umbóta samtímis því að  sýna starfsfólkinu virðingu  með 

stöðugum áskorunum og framþróun. Þessar fjórar hindranir verða útlistaðar hér að 

neðan. 

Einblína einungis á skammtíma hugsun 
 

Ein af ástæðum velgengni Toyota er hæfnin til að líta langt fram í tímann og halda fókus. 

Stjórnendur fyrirtækisins eru allir vel hæfir til að stýra og leiðbeina fyrirtækinu og eru með 

góðan skilning og reynslu á rekstri fyrirtækisins og viðskiptum. Á öllum stigum 

skipulagsheildarinnar í fyrirtækinu er gott samband milli þeirra sem miðla reynslu og 

þeirra sem taka við henni og er starfsfólkið stöðugt að læra eitthvað nýtt. Með þessu getur 

Toyota stöðugt bætt afkastavísa sína (e.Key Performance Indicator, KPI).
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Sýnin að fyrirtæki eru vélar 
 

Sumir líta á lean einungis sem tækjakassa til að ná skjótum og góðum árangri. Vélvæn 

hugsun (e.Machine thinking) einkennist af þeirri trú að heimurinn sé einfaldur og stýrist 

af orsök og afleiðingu og litið er á fólk einungis sem framlengingu af vélum. Mantran “ef 

það er ekki brotið þarf ekki að laga það” viðgengst í mörgum fyrirtækjum enn þann dag í 

dag. En það er þveröfugt við það sem lean snýst um. Líta á frekar á umhverfið sem 

síbreytilegt og móttækilegt fyrir breytingum. Fólk á að fá að láta ljós sitt skína því það er 

ekki bara hlutir sem láta fyrirtækið ganga. 

Grundvallar misskilningur á því hvað það þarf til þess að læra og vaxa 
 

Kennsla er oft ópersónuleg og/eða hentar ekki starfssemi fyrirtækisins. Fræðsla starfsfólks 

fer oft fram á þann hátt að þau fara á námskeið um lean eða six sigma aðferðina og fá í 

kjölfarið skírteini því til viðurkenningar en þegar á hólminn er komið geta þau ekki 

framkvæmt það sem þeim var kennt. En með kerfishugsun (e.System thinking) snýst 

kennslan um það að læra með því að framkvæma. Við kennum ekki  læknum eingöngu 

með því að láta þá lesa bækur og ættum ekki að kenna lean á þann hátt heldur. Án þess að 

einblína á PDCA lærdómshjólið, verða stöðugar umbætur og lean ekki til. 

Misskilningur á tilgangi lean tólanna 
 

Það er algengur misskilningur að menn geti bætt árangur einungis með því að taka tólin 

sem lean og six sigma innihalda og beita þeim. En það þarf að gera meira en það. Það þarf 

að skilja afhverju verið er að reyna beita lean og nota þessi ákveðnu tæki og tól. Ástæðan 

er einföld, en það er að fá vandamálin á yfirborðið, hvort sem það er með sjónrænni 

stjórnun eða Jidoka. Allar þessar aðferðir sýna fyrirtækjum vandamálin. (Liker og Franz, 

2012) 
 

Þessi fjögur atriði eru ekki tæmandi fyrir þau mistök sem gerð eru við innleiðinguna á 

lean en eru talin algengust. Auk þessara fjögurra atriða brenna margir stjórnendur sig á 

því að hafa innleitt lean á árangursríkan hátt í einni deild innan fyrirtækisins og ætla þá að 

gera nákvæmlega það sama fyrir hinar deildirnar. Í langflestum tilvikum er þetta ekki svo 

einfalt. En það þarf að skapa ákveðið umhverfi innan fyrirtækisins og endurskipuleggja allar 

deildir sem hentar þeirra starfssemi svo að flæði virðisins sé sem mest (Womack og Jones, 

2003).



30  

3.6   Árangursrík innleiðing 
 

Liker og Franz töluðu ekki einungis um þau atriði sem geta farið úrskeiðis heldur útlistuðu 

þeir nokkur atriði sem gott er að gera til þess að ná að framkvæma lean á árangursríkan 

hátt. Það eru ýmis atriði sem þarf að huga að til þess að innleiðing á lean verði árangursrík 

og er listinn eflaust ekki tæmandi. Lean fyrirtæki eru hönnuð til þess að fá vandamálin á 

yfirborðið og geta tekið á móti þeim og unnið úr þeim. í kjölfarið eru fyrirtækin í stöðugri 

þróun því það er ekki litið á vandamálin sem óvin heldur tækifæri til umbóta. Með því að 

leyfa starfsfólkinu sem vinnur störfin að betrumbæta störfin sín er fyrirtækið að færast 

nær lean hugsun. Nokkur lykilatriði að áranursríkri lean innleiðingu verða útlistuð hér fyrir 

neðan: 

 

➢   Sterkir  og  skuldbundnir  leiðtogar  sem  trúa  því  að  kennara  og  nemanda 
sambönd séu nauðsynleg. 

 

➢   Viðurkenning á vandamálum og að þau séu góð námsstækifæri fyrir fyrirtækið 
og starfsmenn. 

 

➢   Að sjá lean sem samþætt kerfi en ekki bara samansafn sniðugra tóla. 
 

➢   Skilningur á að umbætur geti aðeins viðhaldist ef teymin sem vinna að þeim 
eru í stöðugri þróun 

 
➢   Langtíma    skuldbinding    á    því    að    læra    og    þróast    til    þess    að    í 

fyrirtækjamenningunni festist stöðugar umbætur 
 

➢   Að  fólk  fái  nægan  tíma  á  ákveðnu  sérsviði  til  þess  að  öðlast  djúpan  og 
sérstæðan skilning á viðfangsefninu 

 

➢   Lean þjálfarar sem eru virtir kennarar en ekki einungis litið á sem “enn eitt sett 
af höndum” til þess að leysa vandamál. 

 

Þegar öllu er á botninn hvolft er lean ekki eitthvað sem fyrirtæki geta úthýst eða fært 

niður skipulagsheildina. Stjórnendur þurfa að taka ábyrgð og stýra ferlinu. Bestu fyrirtækin 

eru þau sem átta sig á að virði þess að vera í stöðugri þróun á alla vegu og eru með marga 

góða stjórnendur sem viðhalda og bæta fyrirtækjamenninguna (Liker og Franz, 2012).
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4    Rannsókn 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í fyrirtæki þar sem straumlínustjórnun er 

notuð og hvernig staðið var að innleiðingunni þar. Að fá að sjá með augum stjórnenda sem 

næst stóð innleiðingunni hvað var gert rétt og hvað hefði mátt gera betur ef ferlið yrði 

endurtekið. 

 

4.1   Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. 

Rannsóknaraðferðir félagsvísinda byggja á tveimur rannsóknaraðferðum. Annars vegar 

eru það megindlegar rannsóknaraðferðir og hinsvegar eigindlegar rannsóknaraðferðir. 
 

Megindlegar rannsókarnaðferðir safna tölulegum gögnum t.d með spurningalista 

sem er lagður er fyrir hóp af fólki. Megindlegar rannsókaraðferðir henta vel til þess að fá 

yfirsýn yfir tiltekið svið eða hegðunarmynstur. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru hinsvegar notaðar ef markmiðið er að ná fram 

skilningi eða skoðunum fólks og byggjast slíkar rannsóknir á viðtölum við einstaklinga 

og/eða hópa. Niðurstöður slíkra rannsókna gefa yfirleitt  skýrari sýn á viðfangsefnið. 

Helsta aðferð eigindlegra rannsókna eru viðtöl. Með viðtölum er hægt að fá fram viðhorf, 

merkingu, skilgreiningar á aðstæðum og sýn á veruleikann (Punch, 2013). 

Við þessa rannsókn var notuð eigindleg aðferðafræði þar sem tekin voru opin 

viðtöl við einstaklinga hjá einu og sama fyrirtækinu sem allir komu að innleiðingunni á 

straumlínustjórnun  á einhvern hátt sem stjórnendur. Ástæðan fyrir því að eigindleg 

rannsóknaraðferð var valin var til þess að fá huglægt mat stjórnenda, þeirra persónulegu 

skoðun og upplifun í gegnum allt ferlið. En það skiptir máli fyrir rannsókn þessa. 

 

4.2   Framkvæmd rannsóknar 
 

Eitt framleiðslufyrirtæki var valið til þess að skoða og var ætlunin að fá persónulegt mat 

nokkurra stjórnenda innan fyrirtækisins til þess að fá innsýn inn í það ferli sem farið er í 

við innleiðingu á straumlínustjórnun. Framleiðslufyrirtækið X varð fyrir valinu vegna þess 

að straumlínustjórnun hefur verið notuð þar sem stjórnunaraðferð í um það bil þrjú ár. 

Taldi höfundur verkefnisins stjórnendur innan þess fyrirtækis geta svarað því hvað hefur 

tekist vel í ferlinu og hvað mætti gera betur. Fyrirtækið hefur gengið í gegnum 

umtalsverðar rekstrar- og stjórnunarbreytingar á síðastliðnum árum og er í örum vexti.
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Fyrirfram unninn viðtalsrammi var hannaður (sjá viðauka 1) áður en viðtölin voru 

tekin. Til hliðsjónar við viðtalsramma voru hugmyndir höfundar og allar þær upplýsingar 

sem hafði verið aflað við heimildalestur. Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl 

en flestar spurningarnar í viðtalsrammanum voru hafðar opnar spurningar svo að skoðanir 

viðmælenda kæmu sem best í ljós.  Í fæstum spurningunum var leitast eftir já eða nei svari 

heldur voru spurningarnar byggðar þannig upp að lengri svara var krafist og persónulegs 

mats eða upplifunar þess sem spurður var. 

 

4.3   Viðmælendur 
 

Við val á viðmælendum var leitast eftir að þeir væru stjórnendur eða yfirmenn deilda 

innan fyrirtækisins og hefðu  komið að innleiðingunni á straumlínustjórnun á einhvern 

hátt. Fyrst var haft samband við forstjóra fyrirtækisins og hann beðinn um að benda á 

þann aðila sem best væri að hafa samband við. Í kjölfarið var haft samband við þann aðila 

sem sá svo um að finna viðmælendur sem myndu henta best fyrir rannsóknina. Fjórir 

viðmælendur voru valdir meðal annars sá aðili sem sá um að finna hina þrjá 

viðmælendurna. Viðmælandendur munu vera nefndir eftir röð viðtala: Viðmælandi A, 

viðmælandi B, viðmælandi C og viðmælandi D. Viðtölin voru tekin innan fyrirtækisins 

ýmist á skrifstofu viðmælandans eða í fundarherbergi. Viðtölin voru öll á bilinu 20-50 

mínútur. 

 

4.4   Úrvinnsla gagna 
 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda, vistuð í tölvu og hlustað vandlega á þau 

aftur. Helstu atriði voru skrifuð niður og greind. Í ljós komu fjögur þemu. En þau eru: 

Þátttaka starfsmanna, lean hugsun, eftirfylgni og stöðugar umbætur, og að aðlaga 

aðferðirnar að starfsseminni. Höfundur reyndi að gæta sem mesta hlutleysis við greiningu 

gagnanna. Nöfn viðmælenda, fyrirtækið og önnur heiti sem tengjast fyrirtækinu og þóttu 

mikilvæg fyrir greiningu gagnanna eru ekki getin í verkefninu. 

 

4.5   Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 
 

Haft var samband við viðmælendur gengum tölvupóst þar sem tilgangur og efni 

verkefnisins var kynnt. Viðmælendur voru spurðir í byrjun viðtals hvort heimild fengist til 

að hljóðrita viðtölin og fékkst  leyfi fyrir því. Rannsakandi gætti þess að þekkja ekki
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viðmælendur  persónulega  áður  en  viðtölin  voru  tekin  til  þess  að  gæta  sem  mesta 

hlutleysis. 

Rannsóknin er háð þeim takmörkunum að viðmælendur eru ekki margir og því var það 

haft í huga við vinnslu niðurstöðvanna. Sökum þess að verkefnið er einungis unnið með 

eigindlegri rannsóknaraðferð þarf að gæta þess að ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar (Punch, 2013). Þar sem viðmælendurnir starfa allir innan sama fyrirtækis 

gæti þurft að hafa það í huga til hliðsjónar við niðurstöðurnar.
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5    Niðurstöður rannsóknar 
 

Í þessum kafla verður farið yfir það sem kom út úr viðtölunum og efni þeirra greind með 

viðeigandi þemu í huga sem í ljós komu við greininguna. Þau fjögur þemu sem í ljós komu 

við greiningu viðtalanna eru: Þátttaka og fræðsla starfsmanna, eftirfylgni og stöðugar 

umbætur, lean hugsun og að aðlaga aðferðirnar að starfseminni. Til þess að ná að festa 

straumlínustjórnun í fyrirtæki er hvatning og áhugi starfsmanna eitt það mikilvægasta. Ef 

starfsmenn eru ekki áhugasamir þá festist aðferðafræðin að öllum líkindum ekki innan 

fyrirtækjamenningarinnar. Eftir að straumlínustjórnun hefur verið kynnt og áhuga 

starfsmanna náð þarf góða eftirfylgni til þess að viðhalda aðferðafræðinni. Auðveldara er 

að beita lean aðferðum ef allir stjórnendur og starfsmenn hafa náð svokallaðri lean hugsun 

en töluverða þrautseigju þarf til þess að allir starfsmenn nái henni. Að lokum er mikilvægt 

að taka þau tól sem ákveðið hefur verið að nota og aðlaga þau að starfsemi fyrirtækisins. 

Farið er nánar yfir öll þessi atriði í undirköflunum og fræðin tengd við niðurstöður 

viðtalanna. 

 

5.1   Þátttaka og fræðsla starfsmanna 
 

Liker og Franz tala um að eitt af vandamálum þess að ekki tekst að innleiða lean á 

árangursríkan hátt sé að kennsla starfsmanna sé ekki framkvæmd rétt eða henni ekki fylgt 

eftir. Til þess að innleiðing geti verið sem árangursríkust þurfa allir starfsmenn að vera 

meðvitaðir um lean og geta beitt lean í aðferðafræðinni í starfi sínu. Það sem þarf til þess 

að fólk læri almennilega á lean er meira en að mæta einungis á eitt námskeið. En oft þegar 

í raun á að fara innleiða lean eru hlutirnir allt öðruvísi en talað er um í einhverri bók. Það 

getur tekið langan tíma að skilja nákvæmlega um hvað lean snýst og til þess að starfsfólk 

geti beitt aðferðafræðinni í starfi þarf fræðsla og þjálfun á aðferðafræðinni að vera stöðug 

og henta fyrirtækinu. Námskeið eru þó talin ágætis byrjun og með viðeigandi fræðslu ætti 

starfsfólk að verða áhugasamara um það hvað straumlínustjórnun snýst í raun um. Áhugi 

starfsmanna á lean er gríðarlega mikilvægur fyrir árangur innleiðingarinnar og um leið og 

áhuganum hefur verið náð er auðveldara að kenna fólki enn frekar á aðferðafræðina. 

Viðmælandi A er á sama máli og Liker og Franz og segir að það sé mikilvægt að kenna 

starfsfólki á straumlínustjórnun og var þess vegna settur á fót sérstakur lean skóli innan 

fyrirtækisins. Í skólanum er farið yfir öll þau tól straumlínustjórnunar sem þau nota innan 

fyrirtækisins og aðferðafræðin kynnt starfsmönnum.
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A: Einn mikilvægasti þátturinn í innleiðingu er að kenna starfsfólki á 
straumlínustjórnun, það er ekki nóg að stjórnendur séu spenntir. 

 

Viðmælandi C er á sama máli. 
 
 

C: Til þess að fá þetta almennilega í gegn þarftu að fá samstarfsfólkið með þér 
í þessu, þá sem vinna með þér, ekki vera eitthvað sjálfur að ákveða eitthvað, 
heldur reyna svolítið að láta starfsmennina komast að sömu ákvörðun eða 
finna betri ákvörðun [..] Það skilar sér ekkert að vera með einhverja hálftíma 
kynningu fyrir alla starfsmenn hvað þá að ná öllum starfsmönnum hérna inn 
það er ekkert grín. 

 

Skólinn hefur verið árangursríkur hvað varða fræðslu á lean til starfsmanna og var það 

talin besta aðferðin. Skólinn var prófaður og í dag er búið að þróa hann og  er allt 

kennsluefnið þar unnið innanbúðar. Aðrar leiðir hafa þó verið skoðaðar en skólinn var 

valinn af stjórnendum eftir að þeir höfðu fengið kynni af samskonar skóla hjá öðru 

fyrirtæki. 

Ásamt því að vera með skólann starfræktan allan ársins hring er einn starfsdagur á ári 

sem þar sem farið er yfir öll markmið síðastliðins árs og hversu vel þeim var mætt og eru 

markmið næsta árs kynnt. Á þessum degi er farið yfir þau atriði straumlínustjórnunarinnar 

sem þau hafa valið sér að nota og er starfsfólkið minnt á mikilvægi þess að vera með lean. 

Einnig er árangur þeirra sýndur á skýran hátt og hann tengdur við það að þau séu með 

straumlínustjórnun. Þetta er ein aðferð þeirra að því að minna á lean og fara yfir þau 

undirstöðu atriði sem liggja að baki lean. 

Fræðsla og þjálfun er ekki nóg en skilningur á lean er talinn mikilvægur. Það er eitt að 

lesa og læra um lean en annað að skilja og vita um hvað það snýst. Það þarf að fá starfsfólk 

til að sjá að breytingarnar sem gerðar eru í takt við straumlínustjórnun séu að skila árangri 

til hins betra. Um leið og starfsfólk sér að starf þeirra er að verða auðveldara verður léttara 

að innleiða frekari breytingar og starfsfólkið verður mótttækilegra fyrir tillögum að 

breytingum sem settar eru fram. 

 

D: Þetta fer ekki að virka fyrr en fólk fer að skilja [...] fer að átta sig á því að 
það sem þetta er að gera er að gera starfið þeirra auðveldara. 

 

Áhugi starfsmanna og þeirra vilji til að taka þátt og læra felst að stórum hluta í því að 

þeir viti um hvað lean snýst. Því meira sem fólk veit því móttækilegra er það.
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Þó að fræðin tali um mikilvægi þess að kenna starfsfólki og gefa því viðeigandi fræðslu 

er minna talað um  það hvernig á að ná til allra starfsmanna. Erfitt getur reynst að fræða 

alla starfsmenn fyrirtækisins samkvæmt viðmælanda B en hann talar um að það geti verið 

erfitt að fá alla starfsmenn til að mæta á námskeiðin. Námskeiðsþátttakan var þó 60-70%. 

Til þess að allir komist á námskeið þurfi að komast yfir þrískiptar vaktir, þar sem þrjár 

vaktir eru á sólarhring, og þá þurfi í kjölfarið að stoppa hluta af framleiðslunni. Þeir hafi 

hreinlega ekki tímann sem þarf til að ná að halda framleiðslunni við á meðan starfsmenn 

á öllum vöktunum sitji námskeið. Þar af leiðandi eru ekki allir  búnir að fá grundvallar 

fræðslu á lean. 

Til þess að ná árangri á innleiðingunni þarf því fræðslu fyrir alla starfsmenn en í kjölfarið 

þarf að fylgja henni eftir og leyfa starfsfólkinu að spreyta sig sjálf. Það þarf að fanga áhuga 

þeirra svo að þeir hafi viljann til að beita sjálfstæðri hugsun og leitast eftir frekari fræðslu. 

 

5.2   Lean hugsun 
 

Eitt af mistökunum sem oft eru gerð í innleiðingunni er að skilja ekki af hverju það var 

ákveðið að beita lean en það er ekki nóg að taka bara tólin og beita þeim heldur þarf að 

innleiða lean hugsun hjá starfsmönnum og stjórnendum. Lean hugsun snýst um að vera 

meðvitaður um ávinningin sem næst af lean og hætta aldrei að reyna að finna 

umbótartækifæri. Viðmælendurnir töluðu allir um að á vissan hátt felist árangur lean í því 

að breyta hugsunarhættinum bæði hjá þeim sjálfum og starfsmönnum sínum. Að vera 

lean felist ekki í að geta kallað sig lean heldur að vita að maður verður aldrei lean, en lean 

snýst frekar um að breyta hugsunarhættinum. 

 
A: Í mínum huga er nefnilega lean alls ekki tólin, lean er menning. Það er það 
sem er oft erfiðast við að breyta það er menningin. Tólin eru bara eitthvað til 
að hjálpa, en það eru sumir sem festast alveg við að lean sé [...] ég held að 
þegar fyrirtæki segist vera lean þá er það að misskilja hugmyndinafræðina. Ef 
þú getur sagt að þú sért lean þá ertu það ekki, að mínu mati. 

 

Viðmælandi B talar einnig um að lean sé hugsunarháttur sem þurfi að tileinka sér og 

að það eitt að sækja námskeið um lean sé ekki nóg. 

 
B: menn þurfa að hugsa svoldið lean. Þetta er auðvitað bara, það er oft þannig 
að þú ert buinn að vera vinna i sama verkinu lengi. Ef þú ferð aldrei út fyrir 
boxið, af því þú gefur þér ekki tíma og ferð út fyrir og hugsar þetta gengur ekki 
það þarf að breyta einhverju. Hvað get ég gert til þess að laga stöðuna, oft
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einföld atriði sem þarf að breyta til að staðan sé allt önnur. Byrjar allt í hérna 
(bendir á höfuðið), byrjar ekki á námskeiði, ferð en [...] 

 

Lean hugsun snýst um það að skilgreina virðið sem fyrirtækið er að skapa og gera sér grein 

fyrir því að virði er ekki hægt að skapa nema á þann hátt sem viðskiptavinurinn skilgreinir 

virði. Allar  þær  aðgerðir  sem ekki  skapa virði fyrir viðskiptavininn er í raun sóun á 

aðgerðum. Þetta var ljóst hjá viðmælanda A sem talar um að fyrirtækið var með aðgerð 

sem átti að skapa aukið virði hjá viðskiptavininum og leiddi af sér umfram kostnað í 

framleiðsluferlinu. Við nánari skoðun var viðskiptavininum sama um þessa viðbót og þau 

ákváðu að hætta þessari tilteknu aðgerð. Viðskiptavinurinn keypti ekki vöruna vegna 

viðbótarinnar og hætti ekki að kaupa vöruna þrátt fyrir að viðbótin var fjarlægð. Eins og 

fram kemur í fræðunum eru það svona hlutir sem flokkast sem lean hugsun. Að líta á allar 

aðgerðir og spyrja sig: ,,Er viðskiptavinurinn tilbúinn að borga aukalega fyrir þetta?“ Því 

það er einungis viðskiptavinurinn sem getur skilgreint virðið. 

 

5.3   Eftirfylgni og stöðugar umbætur 
 

Fræðimaðurinn Womack talar um í bók sinni að það eigi aldrei að hætta að reyna að finna 

umbótatækifæri. Stöðugar umbætur fela meðal annars í sér að nota PDCA lærdómshjólið, 

Kaizen vinnustofur eða aðrar aðferðir. Eitt atriði sem stuðlar að árangursríkri innleiðingu 

er langtíma skuldbinding á því að þróast og læra til þess að í fyrirtækjamenningunni nái að 

festast stöðugar umbætur. Viðmælandi A er sammála því að stöðugar umbætur og 

eftirfylgni sé mikilvægt og segir að eitt af því sem felst í lean er að hætta aldrei umbótum. 

Fyrirtækið hefur inneitt 5S í ákveðnum deildum og talar viðmælandi C um að eftirfylgni 

skipti sköpum til að halda því inni. Það hafi gengið misvel að innleiða lean innan ákveðinna 

deilda vegna þess að eftirfylgni hefur á tíðum verið ábótavant. 

 

C: Svona 5S, svona, bara upphafs 5S. Við höfum gert það en það hefur ekki 
náð að viðhaldast eins og við hefðum viljað. 

 

Aðspurður  afhverju  hann  haldi  að  það  sé,  að  það  náist  ekki  að  viðhalda  svarar 

viðmælandi C á eftirfarandi hátt. 

 
C: [...] Afþví eftirfylgnin hefur ekki verið nægilega góð. Gott svona fyrsta skref 
en það sem þarf að hafa í þessu er náttúrulega eftirfylgnin, og hérna ýta á eftir 
sko, og hamra þetta inn sko, því ef þú bara gerir þetta og ferð þá helst þetta 
ekki.
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Að mati viðmælanda C ætti ekki að fara í framkvæmdir á lean án þess að vita að það 

verði hægt að fylgja því eftir. Fræðin tala mikið um eftirfylgni og er gert ráð fyrir því að 

fjármagn sé til staðar til að stuðla að góðri eftirfylgni. Viðmælandi B segir að eftirfylgni sé 

ábótavant í hans deild en það þurfi töluvert fjármagn til þess að ná að fylgja eftir. 

 
B: en það sem snýr að mér, það þarfnast fjárfestingar, deyr þá svoldið, menn 
eru hvorki komnir með sýn á hvernig á að leysa það. Menn hafa ekki farið ofan 
í þennan pakka en vita að hann er dýr. 

 

Til þess að stöðugar umbætur viðgangist er mikilvægt að hætta aldrei að leita eftir 

umbótatækifæri. Eitt af atriðum þess að lean innleiðing verði árangursrík er samkvæmt 

Liker og Franz að teymin sem vinna að umbótum skilji að þær geti einungis átt sér stað ef 

það er stöðug þróun í gangi. 

Stuðlað er að stöðugum umbótum og auknum áhuga starfsmanna ef þeim er leyft að 

leita að umbótatækifærum og þeim gefið færi á að beita sjálfstæðum vinnubrögðum i 

starfi. Einn liður í þessu er að starfsmenn séu hvattir til þess að tjá sig ef þeim finnst mega 

bæta eitthvað. Viðmælandi B talar um að eftirfylgni sé á þann hátt að það eru fundir einu 

sinni í viku þar sem farið er yfir stöðuna og sett markmið fyrir næstu viku ásamt því að 

vera með auka umbótaverkefni í hverjum mánuði. 

 

5.4   Aðlaga lean aðferðir að starfseminni 
 

Samkvæmt fræðunum er ekki nauðsynlegt að nota öll tólin eða einhver ákveðin tól heldur 

finna frekar hvað hentar fyrirtækinu og aðlaga aðferðirnar á þann hátt sem talinn er henta 

best. Það sem skiptir höfuð máli er árangurinn en ekki aðferðin eða leiðin að árangrinum. 

Tólin eru hjálpartæki sem gott er að nota og það má alltaf bæta við “tækjakassann”. 

Viðmælandi A er sammála og segir að til þess að lean gangi upp þurfi ekki að nota öll þau 

tæki og tól sem til eru eða fylgja aðferðunum nákvæmlega eftir. Það hafi hentað þeim 

betur að styðja sig við lean aðferðirnar og aðlagar þær að starfseminni þar sem þau eru 

líka með 4DX aðferðafræðina og fleiri staðla sem þarf að fylgja eftir. 

 

A: Svo lentum við í hálfgerðri flækju því við erum líka búin að vera innleiða 
4DX, snýst um það að innleiða stefnu. Svo erum við með ISO vottanir og aðrar 
kröfur (frá erlendum aðila). Við vorum pínulítið ringluð í því hvernig þetta 
passaði allt saman svo að við bjuggum til okkar eigið kerfi sem heitir sem sagt 
Z. Það hefur gengið í raun og veru ótrúlega vel.
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Z aðferðin svipar á vissan hátt til sjónrænnar stjórnunar og Kanban 

tilkynningartöflurnar eru líkar þeim er notaðar eru í Z aðferðinni þeirra. Þau ákváðu samt 

að skýra það sem þau gera upp á nýtt og nota ekki hefðbundnu japönsku heitin.  4DX er 

ákveðin aðferð til að innleiða stefnu sem getur reynst fyrirtækjum erfitt en með því að 

nota 4DX í takt við lean aðferðir hafi það gengið vel hjá fyrirtækinu. 

 
A: Z gengur út að þú sjáir alltaf hvernig staðan er. Það er ákveðið markmið. 
Hver deild setur sér ákveðið markmið sem tengist markmiðum fyrirtækisins. 
Setur þér eina skuldbindingu á viku og svo hittirðu vinnufélagana og segir 
hvort þú náðir markmiðunum […] þetta er líka bara stolt. 

 

Í fræðunum er farið yfir mismunandi aðferðir fyrir hina og þessa aðferð og er yfirleitt 

talað um að það megi aðlaga aðferðina eins og henti best. Aðferðirnar eru kynntar og gott 

er að styðja sig við þær í fyrstu og svo er hægt að þróa þær við áfram. Viðmælandi C talar 

um að það skili ekki árangri að nota öll japönsku heitin. Það sé betra að búa til heiti sem 

fólk innan fyrirtækisins tengir við og skilur. Aðspurður afhverju þau vilji ekki kalla hlutina 

lean þetta og lean hitt segir viðmælandi C eftirfarandi. 

 
C: Aðalástæðan er bara að þú veist að kalla eitthvað lean virkar ekki nema sá 
hinn sami viti nákvæmlega um hvað það snýst, þetta er eiginlega bara svoldið, 
snýst um sölu, hvað fólk kaupir, kaupir það einhver japönsk orð og einhver 
hljómar eins og hann viti mjög mikið eða kaupir hann eitthvað “kommon 
sense”. 

 

Viðmælandi C telur að það skili betri árangi að búa til ný heiti alveg frá upphafi og þá heiti 

sem fólk skilur. Viðmælandi D er á sama máli og bendir á að það skilji allir umbótatækifæri 

en það skilja ekki allir Kaizen. Það getur verið óþægilegt fyrir fólk að heyra allskonar orð 

sem það veit ekki hvað þýða eða standa fyrir. Talandi um Gemba gönguna segir 

viðmælandi eftirfarandi. 

 

D: það er mjög skrítið orð því þetta er bara úrbótaverkefni, sumir nota gemba 
en það þýddi ekkert að segja það við starfsfólkið. 

 

Aðspurð hvort að fólki finnist mögulega óþægilegt að þurfa að spyrja hvað það þýðir 

og viðurkenna að það viti ekki fyrir hvað það standi segir viðmælandi D . 

 

D: Já þora ekki að spyrja, en um leið og þú heyrir úrbótaverkefni eða 
úrbótaganga þá veistu að það er eitthvað til að laga.
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Það getur skipt sköpum að taka ekki bara öll tólin eða einhver tól og ætla sér að byrja 

að nota þau og búast við að ná góðum árangri strax. Viðmælandi A segir að þau hafi ekki 

notað sömu tól alls staðar innan fyrirtækisins heldur fundið frekar út úr því hvað hentaði 

hvar. 

 

A: Ein deild byrjaði í 5S af því þar var drasl. Framleiðslan og vöruhús eru með 
„erlendar kröfur“ á bakinu, miklar kröfur þaðan. Alltaf að vera reddí, þar þurfti 
ekkert að taka til. Þar var meira að fara í skiptitíma, takttíma, misjafnt hvaða 
tól úr lean hentaði á hverjum stað. Ekki fyrirtækið [í heild] ætlar að 5 S-a. 

 

Það er því ekki nóg að aðlaga lean aðferðirnar að fyrirtækinu heldur hverri deild fyrir 

sig. En það sem hentar í einni deild hentar eflaust ekki í annari deild. Starfssemi deilda eru 

oft misjafnar. Það er nokkuð ljóst að sömu aðferðirnar virka ekki t.d í framleiðslunni og 

markaðsdeildinni. Eitt af algengustu mistökunum sem stjórnendur gera er að þeir hafa 

náð að innleiða lean á árangursríkan hátt í einni deild og ætla sér svo að yfirfæra þær 

aðgerðir á allar deildir. Í flestum tilvikum er þetta ekki svo einfalt. 

 

5.5   Stuðningur stjórnenda 
 

Í fræðunum er talað um að útnefna ákveðinn breytingastjóra sem er yfirmaður 

breytinganna. Það er nákvæmlega það sem var gert innan fyrirtækisins og var eitt af því 

fyrsta sem þau gerðu áður en innleiðingin hófst. Það reyndist þeim vel að vera með það 

sem þau kalla “lean trooper”. 

Til þess að lean aðferðir nái fótfestu í fyrirtækjum þurfa stjórnendur að vera virkir í 

innleiðingunni. Stjórnendur eru þeir sem miðla áfram þekkingunni og hvetja starfsfólk til 

þess að beita lean hugsun.  Liker og Franz telja að sterkir og skuldbundnir leiðtogar sem 

trúa á sterk sambönd milli nemenda og kennara séu eitt af undirstöðu atriðum velgengni 

í innleiðingu á lean. Stjórnendur þurfa að geta tekið ábyrgð á og stýra ferlinu en bestu 

fyrirtækin eru þau sem hafa marga góða stjórnendur sem viðhalda og bæta 

fyrirtækjamenninguna. Til þess að stjórnendur geti miðlað þekkingu þurfa þeir að búa yfir 

henni sjálfir og ná góðum tökum á hvað liggur að baki lean. Hugtök eins og fullkomnun, 

flæði og tog er eitthvað sem stjórnendur þurfa að þekkja og skilja. Viðmælandi A talar um 

að það hafi verið forstjórinn sem átti hugmyndina að innleiðingunni. 

 

A: Hugmyndin kemur í rauninni frá forstjóra, sem er held ég alveg frábært, því 
það auðveldar alla innleiðinguna. Það er í gildunum okkar að við ætlum að
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gera hlutina hraðar og betur en aðrir, hann sá straumlínustjórnun sem svona 
part af því. 

 

Stjórnendur þurfa að taka ábyrgð á því hvaða skilaboðum á að miðla til starfsfólks. Veita 

því viðeigandi þjálfun og setja sig í spor kennara. Það er mikilvægt að allir stjórnendur taki 

þátt í ferlinu og innleiði lean í sínu eigin starfi.  Líta á á lean þjálfara sem virta kennara og 

ekki sem enn eitt sett af höndum til að  leysa vandamálin.  Viðmælandi A bendir á að eitt 

af því sem þau gerðu fyrst var að senda þrjá yfirmenn deilda á námskeið um lean.  

Stjórnendur og aðrir yfirmenn voru spenntir fyrir aðferðafræðinni og hafi það verið 

mikilvægur partur af velgengni innleiðingarinnar. Ef stjórnendur eru áhugasamir og 

spenntir smitar það út frá sér yfir á aðra starfsmenn. Samkvæmt Womack og Jones er 

stundum ekkert annað í stöðunni en að segja upp stjórnendum sem eru andvígir 

breytingunum sem koma í kjölfar innleiðingarinnar svo að þeir hindri ekki framgang 

innleiðingarinnar.



42  

 

 
 
 

6     Umræða 
 

Eins og fram hefur komið eru ýmsar aðferðir til að innleiða lean og tækin og tólin sem 

hægt er að nota eru mörg.  Besta aðferðin er talin sú sem hentar fyrirtækinu best hverju 

sinni og er engin ein rétt leið.  Flestir fræðimenn tala um að greina fyrirtækið vel fyrst og 

skoða hvar virðiðssköpunin liggur. Út frá því er hægt að búa til áætlun og stefnu að því 

markmiði sem fyrirtækið vill ná. Það þarf að vita í hvaða vegferð verið er að fara þegar 

ákveðið hefur verið að innleiða straumlínustjórnun og vera meðvitaður um tímann sem 

það getur tekið. Það krefst mikillar þolinmæði að fara í gegnum þetta ferli og má ekki 

gefast upp við fyrstu hindrun. 

Markmið verkefnisins var að svara spurningunni “hvernig er árangursríkast að innleiða 

straumlínustjórnun sem stjórnunaraðferð innan fyrirtækis?”. Auk þess að kynna 

straumlínustjórnun, helstu aðferðir og algeng skref í innleiðingunni. Verkefnið ætti að geta 

nýst fyrirtækjum sem íhuga að innleiða straumlínustjórnun eða eru að fara stíga sín fyrstu 

skref. 

Það eru nokkur atriði sem gott er að hafa til hliðsjónar og vera meðvitaður um. Þá eru 

einnig atriði sem vert er að vera viðbúin við að muni líklega fara úrskeiðis. Með því að vera 

undirbúin fyrir mistök sem eru líkleg til að koma upp í ferlinu er auðveldara að koma í veg 

fyrir mistökin eða vinna úr þeim. Rannsóknin leiddi i ljós að þessi helstu atriði sem geta 

farið úrskeiðis er að þátttaka starfsmanna sé ekki nægileg og áhugi þeirra fyrir breytingum 

lítill. Viðmælendurnir voru allir sammála um að til þess að geta verið með lean þurfi fólk 

að vita um hvað það snýst. Til þess að geta breytt einhverju þarf fólk að vera viljugt til 

breytinga og besta leiðin til að fá fólk til að taka þátt og breyta hlutum er að gera þeim 

ljóst að breytingarnar séu af hinu góða og muni létta störf þeirra. Því er mikilvægt að veita 

starfsfólki viðeigandi leiðsögn og þjálfun og gera þeim ljóst að mistök eru ekki slæm í hófi 

en hægt er að draga mikinn lærdóm af mistökum sem og geta spornað við frekari mistökum 

í framtíðinni. Það er mín skoðun að það að leyfa sjálfstæð vinnubrögð á öllum stigum 

skipulagsheildarinnar og veita starfsmönnum tækifæri til að koma með tillögur að 

umbótum sé ein besta hvatning sem starfsfólk fær til þess að vinna vinnuna sína sem best.
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Annað atriði sem kom í ljós hjá viðmælendum og var mikið nefnt í fræðunum var að 

eftirfylgni er mikilvæg og virðist ekki vera nægileg eftirfylgni innan fyrirtækisins. Mikilvægt 

er að fylgjast stöðugt með framþróun og fylgja eftir þeim fyrirætlunum sem lagt var upp 

með. Það þýðir lítið að ákveða að gera eitthvað og ætlast svo til þess að það gerist af sjálfu 

sér. Yfirleitt renna slíkar áætlanir út í sandinn.   Ef eftirfylgni er góð og allur árangur 

sýnilegur starfsfólki er hvatinn til að vinna betur meiri. Það er mikil hvatning fólgin í því 

að vinnan sem verið er að vinna sé að skila árangri. Eins er auðveldara að bæta sig ef það 

er ljóst hvað það er sem vantar upp á til að mæta markmiðunum. Það kom í ljóst að 

sjónræn stjórnun þarf ekki að vera flókin og óáhugaverð en hjá fyrirækinu eru allar deildir 

með töflur með markmiðum og árangri sem uppfærðar eru vikulega. Töflunum er þeim 

frjálst að haga eins og þau vilja og eru þær ansi skrautlegar og skemmtilegar sem gerir það 

að verkum að starfsfólk sýnir þeim mikinn áhuga. 

Það að taka tólin sem henta best og skýra þau upp á nýtt er að mati höfundar mjög 

hentugt, fólk þarf ekki endilega að vera að tönnslast á japönskum orðum sem fyrir þeim 

þýða ekki neitt. Betra er að yfirfæra heitin á “mannamál” og skýra þau eitthvað sem fyrir 

fólki er rökrétt. Að mínu mati og mati viðmælendanna skilar það meiru að vera með sín 

eigin heiti sem fólk tengir við. 

Margt af því sem framkvæmt var innan fyrirtækisins voru einfaldar aðgerðir sem 

kostaði lítið og krafðist lítillar fyrirhafnar en auðveldaði vinnu viðkomandi starfsmanna til 

muna þegar á stóru myndina er litið. Í kjölfarið af þessum smávægilegu aðgerðum komu 

fleiri tillögur frá starfsfólki um hvernig bæta megi hitt og þetta. Þetta sýnir hvað lean getur 

breytt miklu þegar fólk hefur náð lean hugsun. Sniðugasta lausnin fannst mér þegar settir 

voru límmaðir á tanka sem þýddi að þeir voru búnir í mælingu en áður var þessu háttað 

þannig að starfsfólk þurfti að labba fram og til baka til þess að lesa af blaði hvort tankur 

var búinn í mælingu. 

Eftir að hafa lesið mér til um straumlínustjórnun og pælt mikið í henni eru mínar tillögur 

fyrst og fremst að gera sér grein fyrir því að það getur tekið langan tíma að innleiða 

straumlínustjórnun, jafnvel mörg ár. Ávinningurinn er þó það mikill að það er þess virði 

að innleiða lean þó að geti verið kostnaðarsamt, tímafrekt og erfitt á köflum. Ekki á að 

gefast upp ef upp koma hindranir sem er líklegt að gerist. Áður en farið er í innleiðingu á 

lean þarf að greina virðið og virðissköpun og hvar sóunin liggur helst. Það er engin rétt
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aðferð og engin  röng aðferð en það þarf  mikla þekkingu, opinn huga og mögulega 

utanaðkomandi hjálp til þess að framkvæma innleiðinguna á sem skilvirkastan hátt. Það 

er mikilvægt að virkja allt starfsfólkið og þá sérstaklega stjórnendur því það eru þeir sem 

þurfa að virkja sína starfsmenn og hvetja þá til lean hugsunar. 

Ég myndi mæla með þessari aðferð fyrir öll fyrirtæki sem eru í hugleiðingum um 

umbætur og einnig fyrir fyrirtæki sem telja að ekkert þurfi að betrumbæta því oft koma í 

ljós hlutir sem mætti gera betur þegar   aðferðum straumlínustjórnunar er beitt.    Því 

lengra sem fyrirtæki eru komin í innleiðingunni því auðveldara virðist vera að finna 

umbótatækifæri. Um leið og áhuga og lean hugsun hefur verið náð hjá meirihluta 

starfsmanna eru alltaf að koma í ljós fleiri umbótatækifæri bæði stór sem smá. 

Mínar tillögur í ljósi niðurstöðu rannsóknarinnar og því sem fræðin segja er að fræða 

allt starfsfólkið um hvað lean snýst áður en ráðist er í innleiðinguna. Að virkja starfsfólk og 

stjórnendur frá upphafi og sýna þeim nokkur dæmi um hvernig störf þeirra geta verið 

auðveldari með því að beita lean hugsun og hugsa stöðugt um að finna umbótatækifæri. 

Auk þess að gera starfsfólkinu ljóst að lean er ekki leiðinlegt og flókið og leyfa öllum að 

taka þátt í að finna umbótatækifæri og þróa lean aðferðirnar sem nota á. Starfsfólkið og 

stjórnendur þurfa að vera meðvituð um það að lean ferlinu er í raun aldrei lokið og að það 

sé alltaf hægt að finna umbótatækifæri. Eftirfylgni er einnig gríðarlega mikilvæg en ef það 

er ekki fylgt eftir því sem sett var upp með að gera eru góðar líkur á að þær aðgerðir fjari 

út. Það er engin leyniuppskrift að því hvernig árangursríkast er að innleiða lean en huga 

þarf að mörgum atriðum, ef starfsfólkið og stjórnendur eru jákvæðir og opin fyrir 

breytingum og öll þekking til staðar ætti innleiðingin að ganga upp.
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7    Lokaorð 
 

Það er nokkuð ljóst að straumlínustjórnun er komin til að vera og ættu öll fyrirtæki sem 

ekki hafa innleitt aðferðina að huga að því. Eflaust verða öll fyrirtækin orðin lean eftir 

einhver ár þar sem ávinningurinn er gríðarlega mikill ef rétt er farið að innleiðingunni. Það 

krefst tíma, fjármagns og þolinmæði að innleiða lean og er mikilvægt að vera meðvitaður 

um að hlutunum er ekki hægt að breyta á einni nóttu. Það er margt sem getur komið upp 

og oft eru tekin tvö skref áfram og eitt afturábak. Ef stjórnendur eru áhugasamir og geta 

virkjað áhuga starfsmanna og fræðslan og þekkingin er til staðar er ekkert fyrirtækjum til 

fyrirstöðu að innleiða lean. Helsta hindrunin er að fólk nái ekki lean hugsun en hún er afar 

mikilvæg fyrir góðan árangur á lean. 

Takmarkarnir verkefnisins eru þær að viðmælendur voru ekki margir og einungis var 

skoðað eitt fyrirtæki. Þau atriði sem komu fram við greiningu viðtalanna voru þó langflest 

í takt við fræðin  svo að einhverju leiti má áætla að niðurstöðurnar eigi rétt á sér. 

Miðað við velgengni lean eru rannsóknir á aðferðinni eflaust rétt að byrja og ekki að 

furða, enda aðferðin viðamikil og í stöðugri þróun. Það gæti verið merkilegt að skoða fleiri 

fyrirtæki sem hafa innleitt lean eða eru í miðju innleiðingarferlinu og bera saman þeirra 

aðferðir og árangur. Jafnvel skoða fyrirtæki sem hafa innleitt lean á hátt sem ekki var talinn 

árangursríkur og komast að því hvað það var sem fór úrskeiðis. 

Þó að áhugi og þátttaka stjórnenda hafi mikið að segja um árangur á lean þá er það 

bara einn partur af velgengninni en áhugi starfsfólks á öllum stigum skipulagsheildarinnar 

skiptir einnig miklu máli. Áhugavert er að skoða lean innleiðinguna frá öðru sjónarhorni og 

tala við starfsfólk neðar í skipulagsheildinni og fá fram þeirra skoðun á aðferðinni og hvort 

að stjórnendur eru að bera sig rétt að að þeirra mati. 

Ég tel að markmið verkefnisins hafi verið náð, rannsóknarspurningunni svarað og að 

verkefnið hafi gefið lean góð skil. Vonandi nýtist verkefnið einhverjum sem hugar að 

innleiðingunni á lean eða vill fræðast um lean aðferðafræðina.
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Viðauki 1 . Viðtalsrammi rannsóknar 
 

1.   Bakgrunnur viðmælanda 
 

a.   svið, starf, ár í starfi, hæsta menntunarstig? 
 

b.   Hvaða deild ertu yfir/í? 
 

c.   Dagleg störf, tilgangur deildarinnar? 
 

2.   Hversu vel þekktiru straumlínustjórnun áður en hún var innleidd? 
 

3.   Hvernig tilfinningu hafðiru fyrir lean við fyrstu kynni? 
 

4.   Hvert var/er þitt hlutverk í  innleiðingunni? 
 

5.   Eitthvað sem kom þér á óvart við innleiðingu? 
 

6.   Hvað líkar þér best við aðferðina? 
 

7.   Er eitthvað sem þér líkar ekki? 
 

8.   Ef þú mættir ráða myndiru halda áfram að styðjast við straumlínustjórnun? 
 

9.   Að þínu mati er straumlínustjórnun alveg komin til að vera í þinni deild, 
afhverju? 

 

10. Hvað er verið að gera til þess að viðhalda lean í þinni deild? 
 

11. Hver teluru að sé helsta ástæðan fyrir góðum árangri í innleiðingu á lean? 
 

12. Hver var helsta sóunin sem þið vilduð losna við? 
 

13. Notuðuð þið aðferðir straumlínustjórnunar til að koma auga á sóun? 
 

14. Kom það ykkur á óvart hversu mikil sóun var(eða lítil?) 
 

15. Var straumlínustjórnun kynnt fyrir öllum starfsmönnum deildarinnar? 
 

16. Hvernig tók starfsfólk í það að innleiða lean? 
 

17. Helduru að allir starfsmenn séu meðvitaðir um aðferðina og skilji og þekki 
hana? 

 

18. Hvaða markmið voru sett í byrjun ferlisins? Stór? Lítil? 
 

19. Ef ÞÚ ættir að sjá um að innleiða straumlínustjórnun aftur, gætiru nefnt þrjú 
atriði sem þú myndir vilja gera öðruvísi 

 

20. Þrjú atriði sem þú myndir hiklaust gera eins
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21. Ef þú ættir fyrirtæki myndiru innleiða lean? 
 

22. Ef staðan er borin saman, eins og hún er núna og eins og hún var áður hver er 
helsti munurinn? 

 

23. Hvað var ætlunin að fá út úr þessu? 
 

24. Hvaða tól notið þið? Afhverju þessi en ekki önnur? 
 

25. Voru öll tæki kynnt fyrir ykkur? 
 

26. Voru aðferðir skoðaðar en ákveðið að nota þær ekki? 
 

27. Voru aðferðir prófaðar og ekki taldar nægilega góðar? 
 

28. Finnst þér að aðferðin henti betur fyrir t.d framleiðslufyrirtæki, þjónustu, 
skrifstofu? Afhverju? 

 

29.  Deildir 
 

a.   Var ein deild valin til að byrja innleiðingu og svo koll af kolli? 
 

b.   Var þín deild með þeim fyrstu? 
 

c.   Hvaða deildir og afhverju? 
 

d.   Hvaða deildir eru ekki enn að nota lean? Afhverju? 
 

e.   Allar deildir að lokum?
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