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Útdráttur 

Sýnileg stjórnun (e. visual management) er stjórnunaraðferð sem nýtur mikilla vinsælda 

á Íslandi um þessar mundir. Sýnileg stjórnun er hinsvegar ekki nýtt hugtak og hefur 

lengi verið unnið með aðferðir sýnilegrar stjórnunar með ágætis árangri víða erlendis, 

allt frá fyrri hluta síðustu aldar. Fjölmörg fyrirtæki á Íslandi hafa nú þegar innleitt 

sýnilegar stjórnunaraðferðir og önnur íhuga innleiðingu.  

Markmið rannsóknar er að finna hvaða hindranir geta orðið í vegi þegar 

fyrirtæki taka upp hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar með áherslu á töflunotkun og 

hvaða aðferðum hægt er að beita til þess að góður árangur náist. Til að komast að 

niðurstöðu skoðaði höfundur nokkur stærri fyrirtæki á Íslandi sem notast við bæði 

sýnilega stjórnun og töflustjórnun. Einnig voru tekin viðtöl við nokkra helstu 

sérfræðinga á Íslandi í hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar.  

Þessari rannsóknarritgerð er ætlað að svara því hvaða árangri má ná með því að 

innleiða sýnilega stjórnun með notkun taflna og einnig finna út hverjar helstu 

hindrunum má búast við þegar tekin er ákvörðun um að innleiða þessa hugmyndafræði 

innan fyrirtækja. Getur verið að innleiðing sýnilegrar stjórnunar hafi jafnvel jákvæð 

áhrif á vinnustaðamenningu og samskipti á vinnustað?  

Niðurstaða rannsóknar gefur til kynna að það skiptir máli hvernig staðið er að 

innleiðingu sýnilegrar stjórnunar. Töflurnar skipta einnig máli hvað varðar 

staðsetningu, útlit, mælikvarða og dagskrá. Þá er mikilvægt að halda stutta og daglega 

fundi við töfluna. Einnig verða stjórnendur fyrirtækja að átta sig á að það skiptir máli 

hvaða tafla er notuð við hvert viðfangsefni, því tafla er ekki aðeins tafla. Tímasetning 

innleiðingar getur einnig haft áhrif á framgang. Stjórnendur eru í lykilhlutverki þegar 

ná skal árangri og því mikilvægt að standa vel að þjálfun þeirra og stuðningi við þá. 

Eftirfylgni innleiðingar er talin vera einn mikilvægasti þátturinn til að viðhalda árangri. 

Helstu hindranir sem orðið geta í veginum tengjast fólkinu sem vinna skal eftir töflunni. 

Þjálfun þess skiptir megin máli, kennsla í teymisvinnu svo það eigi góð og heilbrigð 

samskipti. Ef allir þessir þættir eru hafðir í huga við innleiðingu má ná góðum árangri, 

skapa jákvætt andrúmsloft og skilvirkari vinnustað. 

 

Lykilhugtök: Sýnileg stjórnun, straumlínustjórnun, töflur, stjórnendur, starfsmenn og 

vinnustaðamenning. 
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Abstract 

Visual management is a method that is constantly gaining popularity in Iceland. Visual 

management has been used in other countries for many years with good results. Many 

managers in Iceland have implemented this method and others are considering 

implementation. 

The goal of this Icelandic research is to find out which obstacles we can meet 

when corporations use visual management with emphasis on using boards. Also how it 

is possible to achieve great success. To get credible results the researcher will survey a 

few of the largest companies in Iceland using tables in visual management and also by 

having qualitative interviews with consultants specialists who use and advise this 

ideology and method in practice. This research is also supposed to answer the question 

if implementing visual management will result in a beneficial effect for the work culture 

and communication in the workplace. 

This research will hopefully answer what success can be achieved by 

implementing visible management using boards and also which key hindrances are to 

be expected when deciding to adopt this ideology. Does visible management have a 

positive effect on workplaces culture and communication?  

The result of this research indicate it is important how implementing visible 

management is performed. The boards also matter in terms of location, appearance, 

scale and schedule. It's important to have a short and daily meeting in front of the board. 

Managers need to realize that it matters what type of board is used for any subject. 

Timing of implementation can also affect how it works. Managers are crucial to success 

and it is therefore important to enable training, support and encouragement. Follow-up 

with implementation is considered to be one of the most important factors for sustaining 

success. The main obstacles that occur are related to the people who work with the 

board. Their training is important and teach them to work in teams and have good and 

healthy communication. If all these factors are taken into account when implementing 

them, good results can be achieved and can create a positive atmosphere and a more 

efficient workplace. 

 

Keywords: Visual management, lean, boards, managers, employees and work culture. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er hluti af námi til meistaraprófs í forystu og stjórnun við viðskiptadeild 

Háskólans á Bifröst. Ritgerðin er 30 ECTS einingar og var unnin á tímabilinu nóvember 

2016 – apríl 2017. Höfundur hóf nám við viðskiptadeildina haustið 2015. Viðfangsefni 

þessarar rannsóknar er tengt sýnilegri stjórnun en höfundur hefur haft mikinn áhuga á 

þessari stjórnunaraðferð í nokkur ár. Eftir að hafa farið í nám á Bifröst kviknaði enn 

meiri áhugi á að skoða aðferðina nánar og rannsaka notkun hennar á Íslandi, árangur 

og hindranir.  

Leiðbeinandi rannsóknarverkefnisins er Einar Svansson lektor og kann ég 

honum bestu þakkir fyrir góða leiðsögn á meðan á verkefninu stóð.  

Höfundur vill koma á framfæri þökkum til viðmælenda og þeirra fyrirtækja sem tóku á 

móti honum. Allstaðar mætti höfundur velvild og samstarfsvilja sem er lykillinn að því 

að geta unnið svona rannsókn. 

Einnig vill höfundur þakka helsta stuðningsneti sínu, fjölskyldunni fyrir 

ómældan stuðning og hvatningu á meðan á rannsókn og vinnslu verkefnis stóð. Þá vill 

höfundur einnig koma á framfæri þökkum til Sigrúnar Ísaksdóttur sem hefur gefið 

endalausar ábendingar og sýnt verkefninu mikinn áhuga. 

Þetta verkefni er afrakstur mikillar vinnu sem höfundur staðfestir hér með að 

hafa unnið sjálfstætt og að niðurstöður eru tilkomnar af eigin rannsóknum. Aðrar 

heimildir sem notaðar eru í verkefninu er vísað í eftir reglum um meðferð heimilda.  

 

 

Egilsstaðir apríl 2017 

 

 

_________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir  
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1 Inngangur 

Á tímum mikillar samkeppni og hraðra breytinga í ytra umhverfi fyrirtækja er sífellt 

verið að leita leiða til hagræðingar, að koma til móts við þarfir viðskiptavina og að halda 

í gott starfsfólk. Til að ná árangri á öllum þessum sviðum þurfa fyrirtæki að safna 

miklum upplýsingum á skömmum tíma. Viðbragðstími verður sífellt styttri, hvort sem 

verið er að bregðast við galla í framleiðslu eða að svara kvörtun viðskiptavinar. Eru 

menn sammála um að ef ekki er unnið markvisst að því að koma í veg fyrir slíkt og að 

lausn vandamála, þá er samkeppnisforskot fljótt að fara og viðskiptavinur eða 

starfsmaður leitar annað.  

Ein þeirra aðferða sem hafa notið mikilla vinsælda síðustu ár er sýnileg stjórnun 

(e. visual management) og er talin geta sameinað bæði þarfir starfsmanna og 

viðskiptavina auk þess að bæta raunverulegan árangur. Með sýnilegri stjórnun má með 

skjótum hætti meta stöðu hvers kyns ferlis eða verkefnis. Ýmsar aðferðir sýnilegrar 

stjórnunar eru iðkaðar í atvinnulífinu og líklega er sú vinsælasta straumlínustjórnun (e. 

lean management) og telja margir ekki hægt að tala um sýnilega stjórnun án þess að 

minnast á hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Það er einnig áhugavert að skoða hvort 

fyrirtæki geta tekið upp sýnilega stjórnun án þess að taka upp straumlínustjórnun. Það 

verkfæri sem er hvað vinsælast við notkun sýnilegrar stjórnunar eru töflur (e. visual 

management boards). Með því að nota töflur má greiðlega koma upplýsingum á 

framfæri til þeirra sem mál varða og uppfæra á auðveldan máta.   

Rannsóknin er byggð á viðtölum við íslenska sérfræðinga á sviði sýnilegrar 

stjórnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast fyrirtækjum á Íslandi við 

árangursríka innleiðingu sýnilegrar stjórnunar og einnig einstaklingum sem vinna við 

stjórnun og vilja ná lengra á sviði sýnilegrar stjórnunar.  
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1.1 Bakgrunnur 

Höfundur þessarar ritgerðar er millistjórnandi hjá olíufélaginu N1 hf. og sat í 

undirbúningshóp sem átti að þróa og innleiða notkun taflna hjá félaginu árið 2013. 

Sama ár var tekin ákvörðun um að nota aðferðafræði straumlínustjórnunar til að 

innleiða nýja stefnu fyrirtækisins. Þar fyrst kynntist höfundur hugmyndafræðinni um 

sýnilega stjórnun og m.a. notkun taflna til að koma upplýsingum á framfæri við 

starfsmenn.  

Innleiðing tókst ekki sem skyldi og náðist ekki að viðhalda þeim töflum sem 

settar höfðu verið upp. En hver var ástæðan? Þessi spurning er kveikjan að þessari 

rannsókn. Höfundur hefur mikinn áhuga á að vita hvaða hindranir geta orðið í veginum 

þegar sýnileg stjórnun er innleidd í fyrirtækjum. Einnig er afar forvitnilegt að vita hver 

er ávinningurinn af slíkri innleiðingu. Af hverju kjósa fyrirtæki um allan heim að taka 

upp þessa hugmyndafræði og hvers vegna taka íslensk fyrirtæki upp slíkar aðferðir í 

sífellt meira mæli? Þessar spurningar og fleiri hafa leitað á hug rannsakanda eftir að 

hafa tekið þátt í fyrrnefndri tilraun til innleiðingar sýnilegrar stjórnunar og vonast 

rannsakandi til þess að nálgast svör við þeim. 

  

1.2 Tilgangur og markmið verkefnis  

Markmið og tilgangur verkefnis er að rannsaka hvaða þættir geta aukið líkur á árangri 

og sjá fyrir hindranir sem geta orðið við innleiðingu á sýnilegri stjórnun hér á landi. 

Rannsakandi vill einnig komast að því hvort hugmyndafræðin hafi raunveruleg áhrif á 

samskipti og vinnustaðamenningu, sem eru þeir þættir sem talað er um að aðferðin geti 

haft jákvæð áhrif á.  

Fyrirtæki á Íslandi hafa í miklum mæli tekið upp ýmsar aðferðir sýnilegrar 

stjórnunar en með misgóðum árangri. Hvað er það sem ræður því að árangur næst af 

slíkum innleiðingum og hver er lykillinn að því að komast yfir þær hindranir sem verða 

í veginum? Rannsókninni er ætlað að svara þessum spurningum og það er von 

rannsakanda að niðurstöðurnar geti nýst fyrirtækjum sem hyggjast innleiða sýnilega 

stjórnun. Rannsóknin getur einnig hjálpað stjórnendum sem vinna við sýnilega stjórnun 

að dýpka skilning sinn á hugmyndafræðinni og kynna sér hvaða hindranir geta komið 

upp.  

 



Sýnileg stjórnun á Íslandi                                                       | Háskólinn á Bifröst 2017 

_____________________________________________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | 13  

1.3 Rannsóknarspurningar   

Útfrá markmiðum og tilgangi verkefnis, sem er skoðun árangursþátta og hömlur við 

innleiðingu á sýnilegri stjórnun á Íslandi, hefur rannsakandi sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvernig má ná góðum árangri með innleiðingu á sýnilegri stjórnun með áherslu 

á töflunotkun? 

2. Hverjar eru helstu ástæður þess ef ekki næst árangur með sýnilegri stjórnun og 

töflunotkun? 

 

Höfundur mun hafa þessar spurningar til hliðsjónar ásamt markmiðum og 

tilgangi verkefnis við úrvinnslu gagna sinna um sýnilega stjórnun hér á landi.  

 

1.4 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð með viðtölum var notuð við gagnaöflun. Einnig fór 

rannsakandi í vettvangsheimsóknir í stærri fyrirtæki á Íslandi sem sem notast við 

sýnilega stjórnun og töflustjórnun. Spurningarammi með fyrirfram ákveðnum þemum 

og lykilspurningum var notaður þegar tekin voru viðtöl við sex sérfræðinga á sviði 

sýnilegrar stjórnunar. Ástæða fyrir valinu á eigindlegri  aðferð var sú að rannsakandi 

vildi ná raundæmum úr atvinnulífinu og ræða við aðila sem hafa mikla reynslu á sviði 

sýnilegrar stjórnunar, bæði hvað varðar jákvæða og neikvæða reynslu.  

Eigindleg rannsóknaraðferð veitir rannsakanda möguleika á að öðlast dýpri 

skilning á efninu og að fá nákvæmari lýsingar. Viðtöl voru tekin upp á stafrænu formi 

og svo færð yfir í ritað mál. Viðmælendur koma allir fram undir nafni í rannsókninni. 

Vettvangsferðir voru farnar í þrjú stærri fyrirtæki sem höfðu fleiri en 100 starfsmenn. 

Óformlegri viðtöl voru tekin við þá stjórnendur sem tóku á móti rannsakanda. Í sumum 

fyrirtækjum var ekki heimilt að taka myndir svo ekki verða myndir af þeim atburðum 

hafðar í ritgerðinni heldur aðeins upplýsingar um upplifun rannsakanda og niðurstöður 

viðtala. 
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1.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir eru þær að rannsakandi er starfandi hjá olíufélaginu N1 hf og hefur 

tekið þátt í að innleiða straumlínustjórnun ásamt töflustjórnun hjá félaginu. Höfundur 

hefur því ákveðnar hugmyndir og skoðanir á efninu sem fjallað er um. Þrátt fyrir 

erfiðleika við innleiðingu hefur höfundur á síðustu misserum lagt stund á stjórnunarnám 

og kynnst enn frekar hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar, telur að öll reynsla sé af 

hinu góða og neikvæð reynsla sé aðeins til þess fallin að læra af og þróast í starfi .  

Með því að velja viðmælendur frá ólíkum fyrirtækjum má fá góða mynd af 

viðfangsefninu, kostum þess og göllum. Aðferðafræðin sem valin er hjálpar einnig 

rannsakanda að vera hlutlaus með því að gefa viðmælendum færi á að nefna raundæmi 

og rökstyðja hugmyndir sínar og upplifun á sýnilegri stjórnun.  

 

1.6 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Von rannsakanda er að öll fyrirtæki á Íslandi geti skoðað og nýtt sér þessar niðurstöður 

með það í huga að innleiða hjá sér sýnilega stjórnun. Atvinnulífið á Íslandi er 

hugsanlega nokkuð frábrugðið því sem þekkist í öðrum löndum því hér þekkjast 

starfsmenn og stjórnendur oftar en ekki og geta tekið mjög skýra afstöðu í málum.  

Íslendingar eru fáir og eru almennt vel upplýstir einstaklingar, ferðast mikið og 

hafa gott aðgengi að ýmsum upplýsingum og gögnum sem geta hjálpað við að móta 

skoðanir og viðhorf. Smæðin getur verið þess valdandi að mögulegar 

trúnaðarupplýsingar leka hratt. Koma má í veg fyrir slíkt ef starfsmenn upplifa sig sem 

virka þátttakendur í stjórnun fyrirtækisins og fá upplýsingar um rekstur þess frá 

stjórnendum daglega.  

Á síðustu árum, m.a. samhliða aukningu í útflutningi á ferðaþjónustu, hefur 

samkeppni verið mikil um starfsfólk, atvinnuleysi lítið og atvinnulífið hefur þurft að 

leita út fyrir landssteinana til að manna störf. Til að halda í gott fólk þarf að fara að með 

gát í  miklar breytingar í stjórnun fyrirtækja og að upplýsa starfsfólkið eins fljótt og 

auðið er. Það er því gott að stjórnendur og eigendur fyrirtækja viti hvaða hindranir geta 

orðið í vegi fyrir árangri af innleiðingu sýnilegrar stjórnunar. Ef staðið er vel að 

undirbúningi og starfsmenn skilja markmið og ástæður innleiðingar eru meiri líkur á 

árangri. Mistök geta kostað fyrirtæki mikið fé en hinsvegar getur hlotist mikill 

ávinningur af því að fara í vinnu sem bætir úr og fyrirbyggir að dýr mistök endurtaki 

sig (Chase og Stewart, 2000). 
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1.7 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessari er skipt upp í fimm megin kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um bakgrunn, 

tilgang og markmið rannsóknarinnar. Kafli tvö fjallar um fræðileg hugtök og 

hugmyndafræði sem tengjast rannsókninni. Þriðji kafli fjallar um aðferðarfræði, val á 

viðmælendum, gagnaöflun og úrvinnslu. Í fjórða kafla má finna niðurstöður úr 

viðtölum og vettvangsheimsóknum. Gögnin eru ígrunduð og skilgreind eftir ákveðnum 

þemum. Að lokum, í síðasta kafla, eru umræður og lokaorð sem koma í kjölfar 

niðurstaðna.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þau fræðilegu hugtök sem notuð eru í rannsókninni. 

Þetta eru helstu kenningar sem notaðar eru af þeim sem hafa tekið upp sýnilega 

stjórnun. Farið er yfir hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar almennt og svo verður 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar kynnt og saga hennar og þróun skoðuð.  

Í kaflanum verða einnig gerð skil ýmsum tengdum aðferðum sem koma við sögu 

straumlínustjórnunar s.s. SixSigma, PDCA og Kaizen. Til að öðlast betri skilning á 

notkun taflna þá verður umfjöllun um ólíkar töflur sem hægt er að nota við sýnilega 

stjórnun. Það er mat rannsakanda einnig að fara vel yfir hugtökin mannauðsstjórnun og 

vinnustaðamenning þar sem þau eru talin vera lykilatriði við að skapa straumlínulagað 

fyrirtæki til þess að innleiða hugsunarháttinn í menningu fyrirtækisins (Hino, 2006).  

Eitt af undirstöðuatriða Toyota framleiðandans, sem hefur náð góðum árangri á 

sviði sýnilegrar stjórnunar, er virðing fyrir starfsfólkinu og því skiptir máli að skoða 

hlutverk mannauðs í rekstri fyrirtækja og hvaða áhrif fyrirtækjamenning getur haft á 

árangur þess (Shook, 2010). Frá Japan, seinnihluta síðustu aldar, komu einnig fram 

önnur fyrirtæki sem náðu framúrskarandi árangri á þessu sviði en það var m.a. 

raftækjaframleiðandinn Toshiba og stjórnunarstill þess fyrirtækis hefur líkt og hjá 

Toyota, verið mikið rannsakaður og þar er talið að ástæður góðs gengis felist í þessum 

þáttum: samstaða starfsfólks, teymisvinna, hvatning, skuldbinding og það að 

starfsmenn séu vel upplýstir um reksturinn (Sveiby, 1998). Í lok fræðilegrar 

umfjöllunar eru skoðaðar aðrar rannsóknir á viðfangsefninu á Íslandi. 

  

2.1 Sýnileg stjórnun 

Á tímum hátækni, vegna aukinnar notkunar stafrænna samskiptamiðla, þá berast 

upplýsingar á ljóshraða á milli heimshluta. Samskipti aukast og fólk hefur meiri áhuga 

á því sem er að gerast í heiminum (Argenti, 2013). Þetta á einnig við um starfsemi 

fyrirtækja. Stjórnendur og eigendur fyrirtækja vilja vita strax ef eitthvað hefur komið 

uppá, nýtt vandamál eða áskoranir sem þarf að leysa. Á miðri síðustu öld fóru menn að 

átta sig betur á mikilvægi allra starfsmanna og því að ef þeir vissu ekki af því sem væri 

að gerast í fyrirtækinu þá væru hlutirnir lengur að komast í lag. Í kjölfarið varð til 

sýnileg stjórnun. Menn fóru að hafa upplýsingar sýnilegar, vel aðgengilegar og 

framsettar á skiljanlegan máta. Oft gátu starfsmenn komið með nýjar hugmyndir eða 
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lausnir sem stjórnendur höfðu ekki endilega á reiðum höndum þar sem þeir unnu ekki 

alltaf við þau störf þar sem vandamál komu upp. Sýnileg stjórnun er aðferð sem hjálpar 

skipulagsheildum að meta stöðuna og koma auga á vandamálin strax (Nguyen og 

Mullen, 2014). Dæmi um ávinning með innleiðingu á sýnilegri stjórnun er að 

viðbragðstími, frá fráviki að úrlausn, styttist.  

Þegar fyrirtæki standa frammi fyrir vandamáli eða einhversháttar erfiðleikum 

þá er best að beita rökrænni hugsun og skipulögðum vinnubrögðum sem eru í samræmi 

við þær aðferðir sem fyrirtækin leggja upp með. Málin eru krufin til mergjar á 

yfirvegaðan hátt og næstu skref undirbúin. Mannsheilinn hefur takmarkaða getu fyrir 

mjög viðamikil verkefni og ákvarðanir eru oft teknar á grunni gamalla sannfæringa eða 

huglægu mati beitt (Chase og Stewart, 2000). Með aðferðum sýnilegrar stjórnunar eru 

ákvarðanir teknar uppá borðinu, með aðkomu þeirra er málið varðar sem aftur minnkar 

hættu á að rangar ákvarðanir séu teknar.  

Sýnileg stjórnun snýr einnig að því að hafa vinnuferli, leiðbeiningar og 

starfshætti með sjónrænum máta þannig að starfsmenn geti komið strax auga á frávik í 

þjónustu eða framleiðslu. Þessi sjónræna nálgun miðar að því að setja upp t.d. liti eða 

færa til hluti sem benda til þess að mögulega þurfi að grípa til sérstakra ráðstafana. Sem 

dæmi má nefna að þjónustufyrirtæki nota spegla til að hjálpa starfsfólki til að koma vel 

fyrir og passa að það sé stöðugt snyrtilegt og á öllum tímum. Hótel nota ýmsar 

sjónrænar bendingar við þrif, sem dæmi má nefna að hrein handklæði eru höfð með 

sérstökum bréfborða. Einnig eru til dæmi um birgðahald þar sem fyrirtæki merkja með 

lituðu límbandi láréttar línur á veggi þar sem stæða er af aðföngum og þegar fer að glitta 

í litinn á límbandinu þá er kominn tími til að panta meiri aðföng (Chase og Stewart, 

2000). Þetta eru nokkur dæmi um það hvernig beita má sýnilegri stjórnun við 

mismunandi aðstæður og með því koma í veg fyrir mistök eða vandamál, eða auðvelda 

stjórnendum og starfmönnum að koma strax auga á vandamálið.  

Árangur af því að færa upplýsingar í sýnilegt form veltur á því hvort stjórnendur 

og umhverfi séu samþykk aðferðinni. Umbætur og góðar ákvarðanir byggðar á þeim 

upplýsingum sem gefnar eru, geta ekki orðið ef búið er að hafna þeim eða mistúlka þær. 

Samþykki starfsmanna er erfitt að mæla beint, en þó má fá vísan að niðurstöðum með 

því að mæla neikvæða hegðun ef sýnilegar upplýsingar eru notaðar með ófullnægjandi 

hætti. Einnig má mæla viðhorf gagnvart ákveðinni framsetningu á upplýsingum  

(Meyer, 1997).  
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Stjórnendur eru mikilvægur hlekkur í sýnilegri stjórnun og er þeirra hlutverk að 

virkja kraft starfsmanna og ýta undir stöðugar umbætur og skapa gott umhverfi til 

lærdóms og nýrra hugmynda. Stjórnendur sem ná ekki að hlúa að starfsmönnum og 

nýta þekkingu þeirra til umbóta og nálgast aðferðir sýnilegrar stjórnunar nákvæmlega, 

skref fyrir skref, án þess að aðlaga hana að þeirra menningu, eiga á hættu að mistakast 

(Skarin, 2015). 

Rannsókn, sem gerð var árið 1994 í Þýskalandi, skoðaði hvaða þættir hefðu 

áhrif á það hvort stjórnendur samþykktu sýnilega framsetningu upplýsinga.  

Spurningalistar voru sendir á framkvæmdastjóra í 1500 fyrirtækjum, sem voru af öllum 

stærðargráðum. Stjórnendur voru skoðaðir útfrá hegðunareinkennum og hvort þeir 

myndu nota sýnilega framsetningu við ákvarðanatöku eða í stjórnun. Stjórnendum var 

skipt upp í þrjár týpur í niðurstöðum rannsóknarinnar. Það voru íhaldssamir 

stjórnendur, bjartsýnir stjórnendur og efasemdar stjórnendur. Þeir stjórnendur sem 

töldu sýnilega framsetningu ekki mikilvæga voru íhaldsamir stjórnendur sem byggja 

ákvarðanir á mikilli rökhyggju. Þessi hópur talaði hinsvegar um mikinn tímaskort í sínu 

starfi. Slíkan hóp þarf að hugsa vel um við innleiðingu nýrra aðferða við stjórnun, þeir 

þurfa að fá fastmótaða stefnu um breytinguna og tilgangur verður að vera skýr. 

Bjartsýni stjórnandinn velur sýnilega framsetningu en miðar það útfrá þeim verkefnum 

sem hann er að vinna. Þeir stjórnendur eru vanir breytingum og tilbúnir að prófa nýja 

hluti. Hjá þeim eru fáar hindranir í vegi fyrir því að nota aðferðina í starfi. 

Efasemdarstjórnandinn sér ákveðna þætti sem geta nýst, en hefur efasemdir um árangur. 

Til þess að árangur geti náðst verður að sýna þeim fram á tilgang og ávinning 

aðferðarinnar (Meyer, 1997).  

Fleiri erlendar rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem nýta sér aðferðir sýnilegrar 

stjórnunar ná verulegum ávinningi á sviði samskipta og stöðlun vinnubragða sem eykur 

skilvirkni og framför umbótakerfa (Jaca, Viles, Jurburg og Tanco, 2014). 

  

2.2 Straumlínustjórnun 

Straumlínustjórnun er hugtak sem hefur verið þróað út frá hugmyndafræði Toyota 

verksmiðjanna. Þeirra stjórnunarstíll þekkist betur undir nafninu „The Toyota 

Production System“ eða TPS. Fyrirtæki um allan heim hafa reynt að taka upp 

hugmyndafræði Toyota í sýnilegri stjórnun og ná þeim árangri sem stjórnendur þar hafa 



Sýnileg stjórnun á Íslandi                                                       | Háskólinn á Bifröst 2017 

_____________________________________________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | 19  

náð á síðustu áratugum. Í stuttu máli þá gengur straumlínustjórnun út á að útrýma allri 

sóun og vera í stöðugum endurbótum.  

Aðferðin hjálpar fyrirtækjum að koma auga á vandamálin og finna leiðir til að 

koma í veg fyrir þau. Stór hluti er einnig að læra af mistökum en þó gerist það aðeins 

ef komist er að rót vandans og gera skiljanlegan öllum starfsmönnum. Menn fóru fyrst 

að skoða árangur Toyota árið 1973 þegar Japan gekk í gegnum mikla kreppu. En Toyota 

komst fljótlega aftur á skrið langt á undan öðrum. Menn vildu vita af hverju þetta 

stafaði. Fyrirtæki líkt og Toyota sem leitar fullkomnunar verður að kom auga á 

vandamálin eins fljótt og auðið er því ef vandi er falinn of lengi þá getur hann orðið 

hluti af venjubundnu ferli og haft þau áhrif á markmið að þau náist seint eða illa (Liker 

og Convis, 2012).  

Straumlínustjórnun er framleiðsluaðferð sem einblínir á þann kostnað sem 

myndast við hvert skref í átt að markmiðum, og ekki nýtist til að mynda virði fyrir 

viðskiptavin og miðar þannig að því að útrýma mögulegri sóun. Þannig hugar 

straumlínustjórnun að virði viðskiptavinarins og reynir að setja sig í spor hans til að sjá 

muninn á þeim verkefnum sem fyrirtæki taka sér fyrir hendur og þeirra hluta sem eru 

virðisaukandi. Umbætur sem koma með því að útrýma sóun er ekki endilega góð leið 

þegar verið er að þróa áfram framleiðsluvörur. Mun áhrifaríkari leiðir eru að beina 

athygli stjórnenda að því að hagræða flæðilínunni s.s. framleiðslutíma og afköst 

framleiðslu frekar en að hagræða auðlindum fyrirtækisins s.s. starfsfólki og að halda 

tækjum í hámarksnýtingu. Þetta snýst um að leggja áherslu á að hámarka virði og 

skilvirkt flæði (Skarin, 2015. Modig og Ahlström, 2015).  

Hugmyndafræði um straumlínustjórnun hefur nýst Toyota framleiðandanum í 

öll þessi ár og hjálpað fyrirtækinu að halda samkvæmni í framleiðslu sinni og 

stjórnunarháttum. Straumlínustjórnun hefur verið mjög vinsæl stjórnunaraðferð í yfir 

30 ár. Margar bækur hafa verið ritaðar, námskeið haldin og ráðgjafar selt þjónustu sem 

miðar að því að straumlínuvæða fyrirtæki. Þrátt fyrir að straumlínustjórnun hafi verið 

mikið í umræðu síðan kringum 1980 og fyrirtæki hafi tekið upp hugmyndafræðina  

virðist enginn hafa náð jafn góðum árangri og Toyota (Liker, 2004. Liker og Convis, 

2012). En afhverju ætli það sé?  

Framleiðslufyrirtæki í sambærilegri framleiðslu og Toyota hafa keppst við að 

taka upp stjórnunaraðferðir þeirra og meira segja hafa stjórnendur Toyota farið um allan 

heim til að kenna aðferðina. Þrátt fyrir það hefur engu fyrirtæki tekist að ná viðlíka 
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árangri og Toyota hefur náð. Margir telja að leyndarmálið liggi í vinnustaðamenningu 

fyrirtækisins. Með því að nota lausnamiðaða hugsun hvetur Toyota starfsmenn og 

stjórnendur til þátttöku í ýmsum tilraunum sem er hornsteinn þess sem 

lærdómsfyrirtækis. Það er það sem aðgreinir Toyota frá öðrum fyrirtækjum (Spear og 

Bowen, 1999). Eitt af mikilvægari markmiðum stjórnunar, er sagt vera að efla hvern og 

einn einstakling og að allir starfsmenn fái jöfn tækifæri til að vaxa og þróast í starfi. 

Starfsþróun á aldrei að taka enda og á að vera innbyggð í öllum rekstri hvers fyrirtækis. 

Þannig eiga fyrirtæki að vera kennslustofnanir sem sinna símenntunarhlutverki fyrir sitt 

starfsfólk (Sigmar Þormar, 2007). 

Með því að innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar geta komið upp 

ýmiskonar vandamál. Fyrirtæki þurfa að átta sig á því að með innleiðingu og 

markmiðasetningu er ekki verið að ákvarða einhvern einn áfangastað heldur er 

straumlínustjórnun ákveðinn lífstíll sem fyrirtæki hafa valið sér til þess að ná ákveðnu 

markmiði. Fyrirtæki geta valið aðra leið til að ná þessu sama markmiði, það er ákvörðun 

hvers og eins. En þeir sem kjósa að velja straumlínustjórnun verða að fylgja þeim tólum 

sem hún lýsir og viðhalda til árangurs (Modig og Ahlström, 2015). Um ræðir fjórar 

reglur sem rannsakendur hafa fundið út að gildi eftir gaumgæfilega skoðun, og 

rannsókn á TBS kerfi Toyota.  

 

Regla 1. Fyrsta reglan miðar að vinnulagi starfsmanna og hvernig stjórnendur 

hafa tilgreint mjög skýrt alla þætti framleiðslunnar alveg frá efnisvali, 

aðgerðarröð, tímaáætlun og útkomu. Með þessum hætti þekkja starfsmenn allt 

ferlið og því er hætta á mistökum lágmörkuð.  

 

Regla 2. Önnur reglan fjallar um tengslin á milli fólks. Öll samskipti skulu 

vera stöðluð og bein á milli starfsmanna og það á að vera ótvírætt við hvern og 

um hvern er verið að ræða. Einnig er tíminn, sem fer í að svara fyrirspurnum, 

sérstaklega áætlaður. Þessi aðferð skapar ákveðið samskiptamynstur sem 

miðar að því að hver og einn þarf að taka ábyrgð á sínum eigin samskiptum og 

hegðun innan fyrirtækisins og einnig verður það þess valdandi að hver og einn 

veit hvaða þjónustu eða aðföng ætlast er til af honum.  
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Það eru engin grá svæði hjá Toyota, heldur er bara svart og hvítt. Sem þýðir að 

allar fyrirpurnir starfsmanna sín á milli eru skýrar að öllu leiti.  

 

Regla 3. Þriðja reglan er skýrt flæði á framleiðslulínunni. Hver vara eða hlutur 

á sína leið um verksmiðjuna og skal ekki breyta útaf þeirri leið nema að 

hönnun á ferlinu sé í endurskoðun. Það er því engin flöskuháls eða göt í 

flæðinu um framleiðsluna. Þessi regla á líka við um þjónustu innan 

fyrirtækisins. Hún hefur einnig sitt flæði og er skýrt hver á að veita hana ef 

þörf skapast í framleiðslunni. Starfsmenn snúa sér ekki bara til næsta manns, 

heldur er alveg skýrt hver á að aðstoða hverju sinni og á hvaða stað.  

 

Regla 4. Fjórða reglan segir okkur hvernig þróun og umbætur fara fram. En 

með því að koma auga á vandamálin er búið að taka fyrsta skrefið í átt að 

umbótum. Hver og einn starfsmaður á að vita hvernig breytingar verða til og 

hver ber ábyrgð á því að framkvæma breytinguna þegar leysa á vandamál. 

Toyota kennir sínu starfsfólki nákvæmlega hvernig á að þróast í starfi og 

bregðast við vandamálum og mistökum. Starfsfólki er það ekki í sjálfsvald sett 

að læra af eigin mistökum. Allar umbætur og þróun á ferlinu á milli 

starfsmanna eða véla skulu vera vísindalegar og undir handleiðslu leiðtoga eða 

þjálfara Toyota. Breytingar þurfa að vera rannsakaðar og rökstuddar með 

vísindalegum hætti. Starfsmenn koma með tillögur að úrbótum þegar 

vandamál uppgötvast og fá að þróa þá hugmynd áfram en aðeins með 

eftirfylgni og aðstoð þjálfara. Oftar en ekki eru stofnuð teymi utan um 

umbótarhugmyndina þar sem starfsmenn og stjórnendur eru valdir með það í 

huga að þessi umbótavinna hefur bein áhrif á þeirra starf innan fyrirtækisins.  
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Mynd 1. Reglurnar 4, mynd byggð á Decoding the DNA of the TPS, 2015 

Mörgum spurningum er þó enn ósvarað varðandi góðan árangur Toyota. Menn 

spyrja sig hvernig stendur á því að fyrirtækið, sem er lærdómsfyrirtæki í stöðugum 

endurbótum og breytingum, nær samt sem áður að viðhalda stöðugri framleiðslu án 

þess að trufla allt ferlið? (Spear og Bowen, 1999). 

Með verkfærum straumlínustjórnunar geta fyrirtæki sett upp stækkunargler og 

gera vandamál sýnileg og koma uppá yfirborðið. Með þessari aðferð eiga vandamálin 

að finnast um leið og þau koma upp og starfsmenn eiga að geta leyst þau strax ef þau 

geta, annars leita til næsta yfirmanns. Til að koma þessu í skilvirkt ferli verða fyrirtæki 

að breyta menningunni og koma þessari lausnamiðuðu hugsun á framfæri við allt 

starfsfólk og stjórnendur. Oftast uppgötvast vandamálin ekki fyrr en varan hefur farið í 

gegnum hendurnar á viðskiptavin og kvörtun eða ábending hefur borist. Það er ekki sú 

leið sem fyrirtæki kjósa að fara, til að ná betri árangri verða fyrirtæki að skapa stöðugt 

og hæft ferli sem miðar að því að greina og leysa vandamál sem upp koma 

(Flinchbaugh, 2005).  

Til þess að skapa lærdómsfyrirtæki, þegar innleiða á straumlínustjórnun, verður 

að nota ákveðin undirstöðuatriði. Það eru fimm undirstöðuþættir sem huga þarf að þegar 

innleiðing á sér stað, en til að umbreyta stjórnunarháttum fyrirtækis þarf einnig að fylgja 

fjórum meginreglum. Þessir fimm þættir og fjórar reglur fléttast saman og hjálpa 
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fyrirtækjum að læra, leiðbeina og þekkja þá hluti sem þarf til að virkja hugsanir 

starfsmanna og stjórnenda og efla framþróun þeirra.  

 

Mynd 2. Innleiðing straumlínustjórnunar. Framsetning höfundar byggt á Flinchbough og Carlino, 2006. 

Ef straumlínustjórnun er ekki hugsuð sem stöðugt lærdómsferli hjá fyrirtækjum 

verður árangurinn skammlífur. Fyrirtæki verða að hafa væntingar til 

straumlínustjórnunar og hugsa innleiðinguna sem langtíma markmið sem hvetur þau til 

að uppgötva lærdóm dagsins. En að skapa lærdómsríkt umhverfi er ekki auðvelt 

verkefni. Auðmýkt og forvitni þarf til að fá fólk til þess að viðurkenna og uppgötva það 

að það má breyta vinnubrögðum og finna betri leiðir til að gera nánast allt. Fyrirtæki 

sem hugsa straumlínustjórnun sem lærdómsríkt ferli þar sem lærdómurinn er, hvað er 

að virka og hvað ekki, ná langtíma samkeppnisforskoti (Flinchbaugh, 2006).   

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem ná árangri í straumlínustjórnun hafa 

einkennandi menningu. Þau hafa skýra stefnumörkun bæði varðandi framtíðarsýn og 

stefnu í mannauðsmálum. Þau fyrirtæki sem nota aðferðir straumlínustjórnunar á 

skilvirkan hátt skara fram úr á sviði samskipta, lausn vandamála og stöðugra umbóta. 
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Lykilatriði er að aðlaga straumlínustjórnun að menningu fyrirtækisins og fara mjúklega 

í breytingar og hlúa að arfleifð og hefðum, ásamt því að skapa lærdómsríka menningu 

(Bortolotti, Boscari og Danese, 2015). 

 

2.3 Six Sigma 

Stjórnunarhugmyndir Toyota á sínum tíma voru öðrum fyrirtækjum mjög hugleiknar 

og allir vildu vita leyndarmálið á bakvið þeirra góða árangur. Upp úr þeirra 

hugmyndafræði spratt nýtt gæðastjórnunartæki sem kallast Six Sigma og er oft kennd 

við straumlínustjórnun (Liker og Convis, 2012).  

Six Sigma aðferðafræðin á það sameiginlegt með straumlínustjórnun að hún 

leitast við að útrýma göllum í vörum eða þjónustu (Carter, 2010). Einn af frægustu 

kennismiðum gæðastjórnunar Philip B. Crosby (1926-2001) skrifaði nokkrar bækur um 

altæka gæðastjórnun og var ein þeirra Quality is free þar sem hann lýsti því hvernig 

gæði þurfa ekki að kosta neitt. En til þess þarf að útrýma göllum í vöru eða þjónustu. 

Til að það gangi upp, þarf fyrst og fremst að uppfylla ákveðnar þarfir í framleiðslunni 

og skilgreina gæðin svo það sé hægt að stýra þeim. Með því að útrýma gölluðum vörum 

má ná fram gæðum sem kosta í raun og veru ekki neitt. Það að veita þjónustuna eða 

framleiða vöruna strax, í fyrsta sinn, án allra galla er vænlegri leið til árangurs. Þessi 

hugmyndafræði leiðir til kostnaðarlækkunar og stuðlar að því að uppfylla væntingar 

viðskiptavina (Helgi Þór Ingason, 2015).  

En það sem hinsvegar einkennir Six Sigma er að aðferðin einblínir á 

viðskiptavininn og gerir þá kröfu að auka virði hans. Ekki er gert ráð fyrir því að menn 

vinni mjög hörðum höndum að því að auka virðið heldur að gera það með skynsömum 

og einföldum hætti. Six Sigma gerir einnig ráð fyrir stöðugum endurbótum líkt og 

straumlínustjórnun og setur langtímamarkmið sem unnið er að með 

skammtímamarkmiðum (Barjaktarovic og Jecemenica, 2011).  

Straumlínustjórnun og Six Sigma geta unnið öflugt starf saman. En algengasta 

ástæða þess að frávik verða er vegna þess að ekki eru stöðluð vinnubrögð viðhöfð. 

Starfsfólk verður að einbeita sér að öguðum vinnubrögðum og hugsa útfrá 

straumlínufræðum og Six Sigma hugmyndafræði. Með þessu móti má draga úr áhrifum 

vandamála og hámarka afköst þeirra auðlinda sem fyrirtækið ræður yfir (Locher, 2007).  

Six Sigma er ferli umbóta og dregur úr frákvikum ásamt því að eyða sóun. Til 

þess að ná raunverulegum árangri og halda áfram að þróast þá verða fyrirtæki að útrýma 
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allri sóun og viðhalda þeirri hugsun því að sóun er stöðugt að koma fram og draga úr 

árangri. Algengustu tegundir sóunar sem fyrirtæki eru að berjast við eru offramleiðsla, 

ofvinnsla, hreyfingar, gallar, flutningur, birgðir og bið (Flinchbaugh, 2004).  

 

 

Mynd 3. Algengustu tegundir sóunar. Framsetning höfundar byggt á Flinchbaugh, 2004. 

Með því að átta sig á ferlinu sem varan eða þjónustan fer í gegnum og aðgreina 

framleiðsluvélar og starfsmenn, þá auðveldar það alla hugsun varðandi ferlið og hvar 

það fer útaf skilvirku ferli. Sem dæmi má nefna að ef skoðað er ferli vöru í gegnum 

framleiðslukerfi og kortlögð hver stöð og hver vinnsla, sem fer í vöruna, ef einhver 

staður bætir ekki virði vörunnar þá er sú stöð sóun. Eins ef starfsmaður beitir of mörgum 

hreyfingum í þjónustuferli eða við að framleiða vöru, sem ekki bætir við það virði sem 

varan er upphaflega, þá er starfsmaðurinn að eyða tíma eða sóa hreyfingu í eitthvað sem 

skapar ekki auka virði við vöruna eða þjónustuna (Flinchbaugh, 2004).  

Algengasta ástæða fjölbreytileika í framleiðslu eða ferli er hugsunin: „Hvers 

vegna skiptir máli hvernig vinnan er unnin, ef hún er unnin á annað borð?“ Það er 

staðreynd að það skiptir miklu máli. Til að komast að rót vandans hjá fyrirtækjum 

verður að endurskoða vinnulag og ferli til þess útrýma sóun á tíma, aðföngum og þeim 

þáttum sem ekki bæta virði við vöruna eða þjónustuna. Fjölbreytileiki getur verið góður 

en ekki þegar verið er að skapa fullkomið framleiðsluferli þar sem frávik eru í lágmarki 
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og ekki skiptir máli hvort ráðnir séu inn nýjir starfsmenn því vinnubrögðin eru alltaf 

þau sömu. Ef vinnubrögð eru ekki eins getur útkoman orðið mismunandi og það vilja 

fyrirtæki ekki. Viðskiptavinir hafa ákveðnar væntingar til vörunnar og því verða 

fyrirtæki að standa undir væntingum og hindra frávik. Stór þáttur í að skapa frávik í 

framleiðslu eða ferli verða vegna þess að upplýsingum er ekki komið á framfæri á réttan 

hátt til starfsmanna og gæði þeirra ekki höfð að leiðarljósi (Locher, 2007).  

Fjöldi verkefna á sama tíma getur líka skapað vandamál. Ef starfsmaður hefur 

of mörg verkefni á sinni könnu getur eitt vandamál orðið til þess að seinka öðrum 

verkefnum. Með því að dreifa verkefnum má koma í veg fyrir að slíkt gerist. Með því 

að fara yfir vandamálin reglulega geta starfsmenn leyst vandamál fyrr, jafnvel fengið 

aðstoð frá öðrum og á meðan geta önnur verkefni sem ekki fela í sér hindranir haldið 

áfram að þróast og batna.  

 

 

Mynd 4.  Uppbygging verkefna í vinnslu. Framsetning höfundar byggt á Locher, 2007. 

  Með þessum aðgerðum, sem miða að því að útrýma sóun og frávikum í 

framleiðslu og þjónustu, má auka skilvirkni verkefna og bæta vinnuumhverfið og auk 

þess verða gæði upplýsinga betri. Vandamálin finnast fyrr og hægt er að bregðast við 

þeim um leið og þau koma upp (Locher, 2007). 

 

2.4 PDCA  

TBS lausnarmiðaða stjórnunarkerfið sem Toyota hefur smíðað og gert að átta skrefa 

ferli er í grunninn byggt á hugmyndum J. Edward Deming (1900-1993) sem kallast 

PDCA einnig þekkt á íslensku sem Deming hringurinn. Skammstöfunin stendur fyrir 

Plan – Do – Check – Act, sem mætti yfirfæra á íslensku sem, skipuleggja, prófa, athuga 

og aðhafa. 
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Mynd 5. Deming hringurinn. Framsetning höfundar byggt á Liker og Convis, 2012. 

Þessi fjögur skref voru sett fram af Deming til að einfalda erfiðari innleiðingar. 

Með því að brjóta niður verkefni í smærri einingar þar sem nýjar hugmyndir eða vörur 

fá tíma til að þróast og eru prófaðar áður en þær eru festar í sessi þá eru þær líklegri til 

árangurs. Hvert skref er mikilvægt og háð hvert öðru, ef þú skipuleggur án þess að prófa 

gerist ekkert. Eins ef þú prófar án þess að athuga veistu ekki hvort þetta virkar og ef þú 

athugar en aðhefst ekki verður engin þróun. Það er því mikilvægt að skilja jafnvægið á 

milli skrefanna (Benneyan og Chute, 1993).  

Deming var mikill frumkvöðull á sviði gæðastjórnunar og vildi beina sínum 

hugmyndum fyrst og fremst til stjórnenda. Hann vildi hvetja stjórnendur til þess að bæta 

skilvirkni skipulagsheilda með því að breyta um stjórnunarhætti. Hann talaði fyrir því 

að skipulagsheildir ættu að stuðla að stöðugum umbótum og úrbótum í starfi og nota 

m.a. tölfræði til að hjálpa til við markmiðasetningu, greina gögn og bæta samskipti. 

Deming sagði einnig að viðskiptavinurinn eða neytandinn væri mikilvægasti 

hlekkurinn í framleiðslukeðjunni og með því að hlusta á viðskiptavininn og nýta hans 

þarfir til að framleiða vöru eða þjónustu mætti auka ánægju þeirra (Helgi Þór Ingason, 

2015).  

Skilvirkni PDCA næst með sýnilegu flæði í stjórnun og daglegri leit að lausn 

vandamála. Þessi aðferð er ekki aðeins gátlisti fyrir stjórnendur og leiðtoga heldur 

miklu frekar heildstætt rekstrarkerfi þar sem stjórnendur ná að koma staðbundnum 

ferlum undir þeirra stjórn uppá hærra stig og tengja þau stefnumótandi markmiðum 
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fyrirtækisins. Mistök og árangur eru jafn sýnileg sem gerir alla vinnu við 

forgangsröðun, flokkun og prófun auðveldari. Greining og mæling gagna tengdum 

gæðum, tíma, birgðahaldi, framleiðni og öryggi eru mikilvægur þáttur í þessari aðferð 

til að ná árangri (Zarbo, Varney, Copeland, D‘Angelo og Sharma, 2015). 

 

2.5 Kaizen 

Eitt af lykilhugtökum í straumlínustjórnun og TPS og kemur einnig frá Japan er Kaizen 

en það þýðir stöðugar umbætur (e. continual improvement). Með þessari aðferð má ná 

fram skilvirkri og stöðugri þróun bæði í vinnu og einkalífi. Kaizen er ódýr og áhrifarík 

leið til að ná fram skynsömum ákvörðunum sem ekki fela í sér mikla áhættu. Alltaf er 

hægt að fara á byrjunarpunkt ef illa gengur. Kaizen miðar að því að gera litla hluti betur, 

og setja markmið jafnvel enn hærra. Einstaklingar geta nýtt sér hugmyndafræðina til 

jafns við teymi eða hóp, en hámörkun árangurs næst ekki nema allt fyrirtækið iðki 

Kaizen (Didis, 1990). Markmið Kaizen er að stuðla að stöðugum umbótum í gegnum 

virðisstrauma eða ferli með það að markmiði að auka virði með minni sóun (Koch, 

Horbal, Kagan, Sobczyk og Plebanek, 2012). 

Fyrsta skref í Kaizen er PDCA sem hjálpar til við að ná fram umbótum og 

viðhalda þeim. Einnig þarf að hafa í huga að alltaf á að hafa gæði í forgrunni og skilja 

verður að Kaizen er ferlismiðuð hugmyndafræði þar sem ferlið þarf stöðugt að þróast 

til batnaðar. Kaizen er ferli sem leysir vandamál og þarf því að greina og safna 

viðeigandi gögnum er varða vandamálið (Imai, 1997). Þessi hugmyndafræði byggir á 

mannauði og því eru starfsmenn einn mikilvægasti þátturinn í Kaizen. Þurfa stjórnendur 

að ná til starfsmanna og hvetja þá til þátttöku (Didis, 1990).   

Umbótaaðferðin eða Kaizen kom fyrst fram árið 1955. Það var upphaflega 

hugsað hjá Toyota sem sérstakt markmið fyrir leiðtoga en þeirra verkefni var 

einfaldlega að bæta sig í starfi. Með þróun á hæfni einstaklinga í starfi mátti ná fram 

umtalsverðum umbótahugmyndum fyrir rekstur Toyota (Hino, 2006). 

Allir taka þátt í Kaizen, frá forstjóra og niður skipuritið. Kaizen miðar að því að 

útrýma muda sem er japanskt orð yfir úrgang eða sóun. Allar athafnir sem ekki auka 

virði, eru muda skv. hugmyndafræði Kaizen (Imai, 1997). Lykilatriði í 

hugmyndafræðinni er einnig stöðluð vinnubrögð. Stöðlun vinnubragða miðar að því að 

þær framleiðsluaðferðir sem notaðar eru, séu þær bestu og skilvirkustu. Með stöðlun 

má fullvissa sig um gæði vörunnar og koma í veg fyrir galla (Imai, 1997. Liker, 2004).  
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Leiðtogamennska er mikilvægur hluti af Kaizen og leggur hugmyndafræðin 

mikið upp úr því að hafa góða leiðtoga til að geta fylgt eftir stöðugum umbótum. Góðir 

leiðtogar eru ekki mældir eftir gáfum, heldur skv. fylgjendum þeirra (Didis, 1990). 

Kjarni Kaizen er lærdómsferli, því öðruvísi verða ekki stöðugar umbætur. Verða 

leiðtogar, stjórnendur og starfsmenn að viðhafa ákveðið viðhorf til sjálfsskoðunar og 

sjálfsgagnrýni og hafa mikla löngun til umbóta (Liker, 2004). Stjórnendur sem hugsa 

um Kaizen við ákvarðanatöku kjósa frekar að reyna að nýta þær auðlindir sem til eru 

hjá fyrirtækinu ef um aukingu á framleiðslu eða nýjungar er að ræða, áður en tekin er 

ákvörðun um að bæta við auðlind (Imai, 1997).  

 

2.6 5S 

Flest fyrirtæki sem hefja innleiðingu á sýnilegri stjórnun, nota 5S kerfið (Nguyen og 

Mullen, 2014). Heitið á þessari aðferð vísar í fimm japönsk orð sem öll byrja á 

bókstafnum S, seiri, seiton, sieso, seiketsu og shitsuke. Aðferðin gengur útá að fara í 

gegnum fimm skref til að leiðrétta óeðlileg frávik eða verkefni sem ekki tengjast 

lykilverkefnum fyrirtækisins (Imai, 1997).  

Aðferðin vinnur einnig að því að hreinsa vinnuumhverfið til að gera það 

straumlínuvænna, þ.e. að það sé betur til þess fallið að beita sýnilegri stjórnun. Fyrsta 

skrefið er að útrýma ónauðsynlegum hlutum sem ekki nýtast okkur í starfi. Því næst 

skal flokka þau verkefni sem eftir eru. Þriðja skrefið er að hreinsa til og gera umhverfið 

okkar þægilegra í umgengni. Fjórða skrefið er að viðhafa ákveðna háttsemi og aga. 

Fimmta og síðasta S-ið er til þess eins, að muna öll hin (Womak og Jones, 2013). Með 

aðferðinni má ná fram kostnaðarlækkun bæði á tíma og í birgðastýringu (OR Manager, 

2012).  

Margir rugla þessari aðferðafræði við straumlínustjórnun og hafa innleitt 5S en 

telja sig vera að innleiða straumlínustjórnun. Flestir finna til þæginda við þá breytingu 

þar sem aðferð 5S snýst um að taka til og hafa snyrtilegt og skipulagt umhverfi. En það 

sem fylgir kannski ekki er sparnaður eða aukning á gæðum. Það sem 5S gerir er að 

styðja við straumlínuhugmyndafræðina, halda skipulagi svo megi fyrr koma auga á 

vandamál. Aðferðin getur hjálpað stjórnendum og fyrirtækjum að viðhalda og efla 

sýnilega stjórnun með vel skipulagðri straumlínustjórnun alla leið (Liker, 2004). 
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Mynd 6. Fimm S. Framsetning höfundar byggt á Liker, 2004. 

Það eru þó ekki allir fræðimenn á sama máli um að fyrirtæki eiga að hefja 

innleiðingu á því að nota 5S. Tilgangur aðferðarinnar er til þess að styðja við 

uppbyggingu á því umhverfi þar sem komið er auga á vandamál hratt og örugglega. 

Verkfærið sem 5S er, hjálpar starfsfólki að spyrja sig spurninga eins og „mun starfsemin 

sjálf koma auga á vandamálið áður en það fer að hafa áhrif?“ Vinnustaðamenningin 

verður að vera þannig að hún styðji við þessa hugmyndafræði og að það verði að 

bregðast strax við þeim vandamálum sem upp koma (Finchbaugh, 2005). 

Aðferðin er ein af þeim bestu til að breyta viðhorfi starfsmanna og hvetur þá á 

sama tíma til þess að vinna að framförum og umbótum innan vinnustaðarins. Gildin á 

bakvið aðferðina, samvinna, virðing, traust og samkvæmni hafa lagt grunninn að 

þessari hugmyndafræði og eru notuð þegar aðferðin er viðhöfð í vinnubrögðum 

starfsmanna og stjórnenda (Jaca ofl, 2014).   

Meginregla 5S er að taka til og gera sýnilegt. Japanskar verksmiðjur á sjötta 

áratugnum voru svo hreinar að ameríkanar sögðu að hægt væri að borða upp úr 

gólfunum. Skipulagið var fullkomið og meginmarkmiðið var að útrýma sóun, göllum, 

mistökum og meiðslum á vinnustað (Liker, 2004). Mikilvægt er að skilja grunnreglur 

og tilgang sem eru á bakvið hugmyndafræðina. Margir þættir geta þó hindrað árangur 
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við innleiðingu á 5S, þeirra á meðal eru fyrirtækjamenning, samskipti starfsmanna og 

viðhorf (Jaca ofl, 2014). 

Í framkvæmd verða fyrirtæki að skipuleggja vinnustaðinn með því að merkja 

skilmerkilega öll efni og tæki til þess að viðhalda hreinu og skipulögðu umhverfi. 

Vandamálin verða þá strax sýnilegri og hægt er að nota aðferðina á skilvirkan hátt sem 

eitt af tækjum sýnilegrar stjórnunar og sem hluta af straumlínustjórnun (Liker, 2004). 

Rannsóknir á bestu verksmiðjum Japan, sem iðka aðferðir 5S, sýna að meginreglur eru 

viðhafðar og árangur næst af stöðugum umbótum. Virðing, teymisvinna og fagleg 

þróun eru gildi stefnumiðaðrar stjórnunar og fylgja árangri. Með þessum gildum er 

auðveldara að hvetja og efla skuldbindingu starfsmanna og tryggð þeirra við fyrirtækið 

(Jaca ofl, 2014).   

  

2.7 Töflustjórnun 

Hugtakið töflustjórnun (e. visual management board) virðist ekki mikið notað í heimi 

stjórnunar á Íslandi. Hugtakið sýnileg stjórnun eða sjónræn stjórnun er frekar notað 

þegar talað er um stjórnun á töflu þó höfundi þessarar ritgerðar finnist þetta hugtak ná 

mjög vel utan um það sem talað er um. Einnig nota sérfræðingar á Íslandi hugtakið 

visual management systems og er notað um töflur, myndir og aðra hluti sem notaðir eru 

við sýnilega stjórnun (Þórunn Óðinsdóttir, munnleg heimild, 9. desember 2017). Þetta 

hugtak er skilgreint sem grundvöllur fyrir stöðugum umbótum með aðstoð hjálpartækis 

eins og töflu sem miðar að því að efla uppbyggingu, forgangsröðun og ábyrgð 

stjórnenda og starfsmanna (Zarbo, Varney ofl., 2015). Einnig hefur verið talað um 

visual monitoring system til þess að lýsa hlutverki taflanna sem notaðar eru á fundum 

(Imai, 1997). 

Markmið töflustjórnunar er að fá starfsmenn til að fókusa á stefnumiðuð samtöl 

um það hvernig fyrirtækinu gengur. Ákveðnar hindranir þarf að yfirstíga og margir 

þættir sem hægt er að bæta. En því miður er ekki bara hægt að hengja upp töflur og 

vona það besta, það getur verið ávísun á mistök. En það eru til mismunandi töflur við 

mismunandi viðfangsefni sem hafa það að markmiði að fylgja eftir og þróa áfram 

verkefni sem snúa að því að auka virði.  

Tafla er tækið sem þarf til þess að hefja sýnilega stjórnun. Hún er sett á góðan 

stað uppá vegg og á hana eru settar ýmsar upplýsingar, límmiðar eða skráningar 

varðandi þau viðfangsefni sem starfsmenn  sinna daglega. Eftirfylgni og verkstýring fer 
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fram við töfluna með það að markmiði að allir fái upplýsingar um framvindu verkefna 

hjá fyrirtækinu og þess gætt að allir séu að vinna að réttu verkefni og sameiginlegu 

markmiði. Framsetning vandamála er skýr og blasa við. Allir eiga að hafa sömu 

upplýsingar og sömu markmið, það er lykilatriði til að vel gangi (Helgi Þór Ingason, 

2015).  

Töflustjórnun getur hjálpað til við að fækka spurningum starfsmanna þar sem 

þeir eru upplýstari um ástandið. Starfsmenn telja að auðvelt sé að skilja töflur og flestir 

eiga auðvelt með að tileinka sér vinnubrögðin. Flestir starfsmenn vita betur til hvers er 

ætlast af þeim og þeir fá skýrari mynd af stöðu mála bæði er varða heildarverkefni 

fyrirtækis og einnig þeirra verkefna sem þeir sinna sjálfir. Að hafa skilvirka leið sem 

ýtir undir stöðugar umbætur skapar öruggan árangur (O'Brien, Bassham og Lewis, 

2015). 

 

2.7.1 Töflur 

Við ólík verkefni og úrbætur þarf að velja mismunandi töflur sem hluta af sýnilegri 

stjórnun. Til eru þónokkrar gerðir af töflum sem nýta má við skipulag af þessu tagi, 

hvort sem verið er að fylgja eftir innleiðingu stefnu, verkefni í vinnslu eða 

umbótahugmyndir. Til þess að velja rétta töflu þarf vandamálið að vera vel skilgreint 

og hvaða markmiðum töflunni er ætlað að ná.  

Til eru fjölmargar töflur tengdar aðferðafræði sýnilegrar stjórnunar. Kanban 

töflur, Kamishibai tafla og 4DX töflur eru m.a. notaðar hérlendis. Þessum tegundum af 

töflum fylgir yfirleitt víðtækari hugmyndafræði sem þarf að sinna til jafns við töfluna 

til að ná betri árangri. Flestar töflur hefjast þó alveg tómar, líkt og óskrifað blað og hægt 

er að setja hvað sem fyrirtækinu hentar á þær. Nokkrar spurningar þarf að spyrja sig 

áður en upplýsingar eru valdar sem eiga að fara á töfluna. Þessar spurningar eru: 

 Hvað gerði ég í gær? 

 Hvað geri ég í dag? 

 Hvaða vandamál eru í gangi? 

Sá sem stýrir töflunni þarf að halda reglulega fundi. Mikilvægt er að teymið sem 

taflan snýr að hittist og ræði töfluna í amk. 15 mínútur. Mögulega eru 15 mínútur ekki 

nóg ef upp kemur vandamál sem þarf að leysa á lengri tíma, þá skal finna tíma til þess 

sem fyrst sem ekki tengist töflutímanum (Kniberg, 2011)  
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Mynd 7. Töflufundur  (Kniberg, 2011). 

Kniberg (2011) talar um að töflufundi megi horfa á sem stöðugt kokteilpartý. 

Góðar töflur hafa ákveðna þætti sem gera hana skilvirkari og árangursríka, þessir þættir 

eru: 

 Hafa töflu á góðum stað þar sem allir sjá hvað er í gangi. Hafa skýr og 

skiljanleg markmið.  

 Reglulega skal funda og hafa að leiðarljósi að allir fái tíma til að tjá sig.  

 Mælanlegar upplýsingar, starfsfólk verður að geta séð hvernig gengur. 

Einnig þarf að skilgreina verkefni eftir stærð, eru þetta stór verkefni eða smá? 

Svo verður að finnast sveigjanleiki svo hægt sé að flýta einhverjum verkefnum séu þau 

brýn. Taflan er svo hugsuð líkt og umferðartafla, það verður að finnast rými til að taka 

fram úr því ekki gengur að fylla hana alla af bílum. 

 

2.7.2 Framleiðslutöflur 

Framleiðslutöflur eða ferlistöflur (e. production analysis board) eru staðsettar ekki langt 

frá ferli framleiðslunnar til að sýna raunverulegan árangur samanborið við áætlaðan 

árangur. Mikilvægast er þegar þessi tafla er notuð, að hún sé notuð til þess að koma 

auga á vandamál og leysa vandamál þegar þau koma upp. Ekki skal nota töfluna til þess 

að áætla framleiðslu eða tímasetningu framleiðslu (Koch ofl., 2012). Með einföldum 

samanburði á raunverulegum gögnum og þeim gögnum sem búið er að staðla þá gefur 

það skýrt til kynna hvort núverandi ástand eða aðferð sé í lagi eða hvort þurfi að grípa 

til aðgerða til þess að koma ferlinu á réttan stað (Kapanowski, 2016). 
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2.7.3 Kanban 

Kanban er ein tegund af verkefnatöflum. Kanban er gott tól sem hjálpar til við að fanga 

núverandi stöðu en það segir ekki endilega hvaða aðgerðir þarfnast. Taflan þarf þá 

aðstoð annarrar hugmyndafræði t.d. straumlínustjórnunar til að finna út hvaða leiðir 

skal fara til að ná á ákveðinn stað. Kanban taflan hjálpar til við að stytta tímann frá því 

að verkefni verður til og þar til því er lokið. Á Kanban töflu eru miðar sem tákna 

verkefni í vinnslu og færast áfram töfluna (Skarin, 2015).  

Upphaflega var Kanban þróað hjá Toyota framleiðandanum og var ætlað að ná 

jafnvægi milli eftirspurnar og framleiðslu. Kanban spjald var sent af stað ef kom gat á 

einhverjum stað í framleiðslunni og gaf til kynna að það mætti auka framleiðsluna á 

svæðinu á undan. Þessi aðferð skapaði ákveðið tog (e. pull) sem gengur niður 

framleiðsluna (afturábak) og verður þess valdandi að aldrei verður til tómarúm eða 

„gap“ á framleiðslulínunni og öll skrefin halda takti. En til að þessi aðferð virki þá 

verður frumskrefið í framleiðslunni að eiga smá lager sem hægt er að senda á næstu 

stöð. En ekki er verið að framleiða lager á öðrum stöðvum en á fyrstu stöðinni. Þannig 

helst skilvirkni og flæði í framleiðslunni (Liker, 2004).  

Til að þetta flæði viðhaldist innan framleiðslunnar þá verður skrefið á undan að 

framkalla togið, því skrefið á eftir gerir lítið sem ekki neitt fyrr en skrefið á undan hefur 

sent frá sér aðföng eða þjónustu sem þarf til að halda framleiðsluflæðinu í gangi 

(Womak og Jones, 2003). Með þessari aðferð tókst Toyota framleiðandanum að 

framleiða aðeins þær vörur sem voru pantaðar. Viðskiptavinurinn var því á endalínu 

framleiðsluferlisins og skapaði togið inní framleiðsluna (Modig og Ahlström, 2015). 

Þetta er bara eins og viðskiptavinur sem skapar eftirspurn, myndar tog til framboðs á 

ákveðinni vöru eða þjónustu. Ef viðskiptavinur vill kaupa nýtt hús, þá togar það smiðinn 

áfram til að framleiða húsið. Til að lýsa toginu á mjög einfaldann hátt má skoða það á 

næstu mynd.    

 

Mynd 8. Framleiðslutog. Framsetning höfundar byggt á Modig og Ahlström 2015. 
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Kosturinn við Kanban spjöld er að auðveldlega má breyta hraðanum á 

framleiðslunni. Sveigjanleikinn er algjör og það er einmitt ástæða þess að menn fóru að 

nota Kanban einnig við önnur störf en bara framleiðslu (Skarin, 2015).  

Kanban verkefnatafla er sérstök að því leitinu að þú þekkir alltaf stöðuna á þeirri 

umbótahugmynd eða verkefni sem er í vinnslu hjá fyrirtækinu. Hver hugmynd er sett á 

töfluna og starfsmenn fylgjast með ferli hennar frá því að vera einföld hugdetta á blaði 

og þangað til hún verður að einhverju virðisaukandi fyrir viðskiptavininn. Með töflunni 

má með auðveldum hætti sjá hversu margar hugmyndir eru í gangi hverju sinni og 

starfsmenn hafa áhrif á hvaða hugmyndir halda áfram í þróun. Fundartími við töfluna 

er mismunandi og er gott er að fara yfir stöðuna með öllu starfsfólki 1-2 sinnum í viku. 

Þeir fundir eru alltaf hafðir stuttir og starfsmenn standa uppréttir. Ástæða þess er að þá 

er einbeitingin alfarið á töflunni. Kanban töflunni er skipt uppí nokkra dálka. Hver 

dálkur hefur ákveðinn tilgang og er liður í að þróa vöruna eða verkefnið áfram í átt að 

auka virði í augum viðskiptavinar. Að lokum er varan prófuð og sett í framleiðslu ef 

vel gengur. Eftirfylgni er einnig mikilvæg með vörunni þ.e. að fá endurgjöf frá 

viðskiptavinum er lykilatriði til að sjá hvort vöruþróunin hafi virkað sem skyldi (Skarin, 

2015).  

 

2.7.4 Umbótatöflur 

Umbótatöflur eða umbótahugmyndir eru notaðar hér á landi. Slík tafla er sett upp til 

þess að gefa starfsfólkinu tækifæri á að koma með hugmyndir að verkefnum og fylgjast 

með hugmyndum og verkefnum sem eru í ferli. Á ensku kallast kerfið suggestion 

system. Með umbótatöflum má hvetja starfsmenn til þess að hugsa um eigin störf og 

umhverfi þeirra og hvetja til að þróast í starfi með því að koma upp með hugmyndir 

sem gagnast skipulagi framleiðslunnar eða fyrirtækis. Starfsmaður upplifir 

viðurkenningu ef umbótahugmynd þess fer til framkvæmda (Du Plessis, 2016).   

Það getur verið auðvelt að misnota slík kerfi ef augun eru tekin af stöðluðum 

vinnubrögðum og er það helsta áhyggjuefni Toyota framleiðandans. Umbótahugmyndir 

eru ekki bara til þess eins að þróa ferli heldur gefur það starfsfólki tækifæri til þess að 

þróast sjálft í starfi. Einstaklingur getur tekið af skarið og komið auga á vandamál og 

fundið lausn einn síns liðs og komið því til framkvæmda á slíkan hátt að það skiptir 

verulegu máli. Vandamálið er hinsvegar að kerfið getur átt það á hættu, að ekki sé hægt 

að sjá fyrir hvort hugmynd muni hafa mælanleg áhrif á umbætur og þróun (Liker og 
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Convis, 2012). Rannsóknir sýna að þær ástæður sem liggja að baki, ef umbótatafla nær 

ekki árangri, eru að hún tekur lítið sem ekkert tillit til samhengi fyrirtækisins. Mikilvægt 

er að hanna umbótatöfluna í kringum menningu fyrirtækisins og skal búa til ákveðnar 

verklagsreglur og stefnu í kringum töfluna til þess að gæta að eigin þörfum og 

menningu (Du Plessis, 2016). 

 

2.7.5 Kamishibai tafla 

Kamishibai er tvennskonar tafla. Hún er bæði verkefnatafla og hefur verið notuð sem 

yfirlitstafla yfir verkefni. Hún veitir aðhald og stöðugleika og er mikið notuð af 

leiðtogum og stjórnendum. Notuð eru lituð spjöld sem hafa aðeins tvo liti, rauðan og 

grænan. Ásamt litakerfinu eru notaðar staðlaðar spurningar, sem teyminu sem vinnur 

að því verkefni sem sett er á töfluna, er ætlað að svara. Rauður litur táknar einhvern 

hluta eða ákveðið verk sem ekki hefur verið klárað. Ef græni liturinn er notaður þá hefur 

verkinu verið lokið (Nguyen og Mullen, 2014). Spjöldin eru lituð með sitthvorum 

litnum, þ.e. rauð á annarri hlið og græn á hinni. Japanska orðið Kamishibai er fornt og 

er notað yfir ákveðið listform af sögugerð þar sem litir og spjöld koma við sögu (Eckert, 

2015). Kamishibai taflan hefur mikið verið notuð erlendis hjá fyrirtækjum sem hafa 

innleitt straumlínustjórnun eða lean og nota þau töfluna til þess að setja áætlun um 

úttektir sem gerðar eru af handahófi á sumum verkefnum eða ferlum (Koch ofl., 2012). 

 

2.7.6 4DX aðferðin 

Heitið á þessari aðferð, 4DX er stytting á The 4 Disciplines of Execution sem fjallar um 

fjórar aðferðir eða reglur sem teymi eða fyrirtæki nota til að ná settum markmiðum. 

Töflurnar sem fylgja þessari aðferð eru fyrst og fremst mælikvarðatöflur. Fyrsta reglan 

í 4DX snýr að forgangsröðun markmiða. Ekki er talið vænlegt að setja of mörg markmið 

í einu því þá er hætta á því að starfsmenn og stjórnendur missi fljótt sjónar á þeim 

mikilvægustu. Grundvallarkenning aðferðarinnar segir að einstaklingur getur aðeins 

gert einn hlut í einu með fullkomnum árangri. Margir leiðtogar gleyma þessu því þeir 

hafa oftar en ekki mikinn áhuga á að gera meira, þó þeir viti jafnvel að það geti haft 

áhrif á önnur verkefni eða vinnu þeirra. Það er erfitt að neita góðum hugmyndum eða 

verkefnum og því er fyrsta áskorunin að forgangsraða eftir mikilvægi. 

Að mæla árangur er regla tvö í þessari aðferðafræði. Til að ná markmiðum þarf 

að setja niður viðmið eða takmark sem starfsmenn geta fylgst með frá degi til dags, eða 
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vikulega. Mælanlegur árangur er hvetjandi og hjálpar starfsfólki að klára verkefnin á 

réttum tíma. Stigatafla er notuð og verkefni eru unnin eins og um leik sé að ræða. 

Stigataflan er höfð sýnileg í rými þar sem teymið vinnur. 

Þriðja reglan er að leggja stund á verkefnið og tileinka sér þau markmið sem 

fylgja og fylgjast með stöðu verkefnis með mælanlegum hætti. Starfsmenn verða að 

vita strax hvort þau eru að vinna eða tapa. Ef starfsmenn átta sig ekki á því að þeir eru 

á réttri leið, þá eru þeir fljótir að átta sig á því að þeir eru á rangri leið. Fyrstu þrjár 

reglurnar eru til þess að setja upp leikinn, koma upp stigatöflu og fá alla til að tileinka 

sér verkefnið sem unnið er að.  

Fjórða og síðasta reglan fjallar um framkvæmdina sjálfa, að koma starfsfólkinu 

inní „leikinn“. Ábyrgð starfsmanna er gerð sýnileg í þessu skrefi og mikilvægt er fyrir 

teymi að ná reglulegum og tíðum fundum er varða verkefnið sem þau bera ábyrgð á. 

Með þeim fundum er farið yfir árangur hvers og eins í teyminu. Ef einhver er ekki á 

réttu róli þá geta hinir í teyminu aðstoðað eða gefið viðkomandi ábendingar svo liðið 

komist aftur á réttan stað í verkefninu. Að koma verkefnum áfram í daglegu starfi án 

þess að lenda í endalausum flækjum er mikilvægasta verkefnið. Það verður að halda 

sjó, en hafa ekki alla bolta á lofti í einu, halda fókus og einbeitingu. Í aðferðafræði 4DX 

kallast þessar endalausu daglegu uppákomur og áskoranir „hvirfilvindur“ (e. 

whirlwind).  

 

Mynd 9. Hvirfilvindur 4DX. Framsetning höfundar byggt á McChesney ofl., 2012. 

Leyndarmálið á bakvið 4DX er að teymin móta sína eigin ábyrgð og þurfa að starfa 

nokkuð sjálfstætt. Margir starfsmenn eiga erfitt með þetta því þeir vilja bara fá skipun 

um hvað á að gera. Með þessari aðferð, ef nýttar eru hugmyndir starfsmanna má fá þá 
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til að vinna verkefnið af meiri alúð en áður. Teymið eða liðið gefur innbyrðis loforð um 

að frammistaða þeirra verði í takt við markmið og allir vinna að sama takmarki 

(McChesney, Covey og Huling 2012). 

 

2.8 Mannauðsstjórnun 

Skilgreina má mannauðsstjórnun sem stefnumarkandi og heilstæða nálgun á 

starfsmenn, þróun þeirra og vellíðan innan skipulagsheildar. Markmið 

mannauðsstjórnunar er m.a. að tryggja það að fyrirtækið hafi hæft starfsfólk og að 

samskipti milli stjórnenda, eigenda og starfsmanna sé byggt á gagnkvæmu trausti. 

Mannauðsstjórnun aðstoðar fyrirtæki líka við að þróa og efla starfsmenn í starfi og 

passa að stefna í mannauðsmálum sé í samræmi við rekstrarstefnu fyrirtækisins 

(Armstrong og Taylor, 2014).  

Mannauðsstjórnun lítur á mannauðinn sem auðlind hvers fyrirtækis. Til að stýra 

þessari auðlind þurfa stjórnendur og eigendur fyrirtækja að átta sig á þeirri þekkingu og 

hæfni sem mannauðurinn býr yfir (Sigmar Þormar, 2007). Það hafa verið gerðar 

þónokkrar rannsóknir á fyrirtækjum á Íslandi sem hafa náð góðum árangri og fengið 

viðurkenningar fyrir framúrskarandi velgengni. Ástæður þeirra eru oftar en ekki 

tengdar mannauði. Til þess að ná árangri er mikilvægt að huga að innra umhverfi 

starfsmanna s.s. ánægju þeirra, gagnkvæma virðingu, upplýsingagjöf, hrósi og 

starfsanda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). 

Innleiðing á sýnilegri stjórnun er mikil breyting á stjórnunarháttum fyrirtækja 

sem þarf að undirbúa vel. Auka má traust og hliðhollustu starfsmanna með sterkum og 

góðum samskiptum milli stjórnenda og starfsmanna (Argenti, 2013). Starfsfólk er 

líklegra til að samþykkja breytingu ef það hefur fengið tækifæri til að tjá sig um hana 

áður við sína yfirmenn. Upplifun þeirra er sú að þau hafi verið höfð með í ráðum. 

Neikvæð viðbrögð geta einnig orðið en þá er besta ráðið að óska eftir öðrum tillögum 

frá starfsmönnum. Að hafa hendur í skauti og gera ekkert þegar breytingar eiga sér stað 

er ávísun á slæmt gengi (Skarin, 2015).  

Til eru rannsóknir á því hvers vegna samskipti ganga illa á sumum vinnustöðum 

og af hverju yfirmenn ræða ekki við sitt fólk. Starfsmenn telja það mjög neikvætt og 

taka því verulega illa ef stjórnendur deila ekki upplýsingum og þekkingu. Starfsfólk 

telur að þegar stjórnendur eru að leyna upplýsingum sé það til þess að auka völd þeirra 

og yfirburði yfir starfsmennina. Á sama hátt skapar það óánægju þegar stjórnendur 
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„don‘t walk the talk“, eða gera annað en þeir segja (Sveiby, 2001). Það er mikilvægt að 

stjórnendur skapi þannig umhverfi fyrir starfsmenn að þeir upplifi sig örugga en það 

ýtir undir skapandi hugsun ef starfsmenn óttast ekki að tjá sig. Ef andrúmsloft er þungt 

og þrúgandi þá getur það dregið úr áhuga, starfsánægju og krafti starfsmanna (Sigríður 

Arnardóttir, 2013). 

Hjá Toyota uppgötvuðu menn snemma að mannauðurinn var lykillinn að 

árangri fyrirtækisins. Eftir að þeir tóku upp Kaizen hugmyndafræðina um umbætur og 

þróun leiðtoga og stjórnenda hófu þeir þróun aðferðar sem miðaði að endurgjöf og 

endurmati á starfsfólki og hæfni þeirra. Þessi aðferð fékk formlega nafnið The challenge 

program árið 1996 sem mætti kalla á íslensku áskorunar áætlunin. Hún miðaði að því 

að fá starfsmenn til að nýta sköpunargáfu sína í fjölbreyttri starfsemi til að byggja upp 

stöndugt og gott fyrirtæki. Lykilorð aðferðarinnar eru einmitt fjölbreytni og 

sköpunargáfa. Aðferðin inniheldur þrjár mikilvægar stoðir og er bylting í nýtingu 

starfsfólks. Toyota kom með framsækna stefnu sem miðaði að því að efla starfsmenn 

til muna og gera það sveigjanlegra fyrir þá að rækta og sinna sínum áhugamálum, 

jafnvel utan vinnustaðarins. Önnur stoðin í þessari aðferð var að efla vitund starfsmanna 

á vinnubrögðum innan kerfisins en það felur í sér sérstakar reglur sem eru viðhafðar 

s.s. þjálfunarferli, sveigjanlegan vinnutíma ofl. Þriðja og síðasta stoðin í áskorunar 

áætluninni er bylting í skipulagsheild og stjórnun. Það þýðir að áskorun stjórnenda er 

að stuðla að samsvörun í skilgreiningu fyrirtækisins sem hentar til að viðhalda og auka 

samkeppnishæfni með það fyrir augum að efla og þróa þjónustuna (Hino, 2006).   

 

2.9 Vinnustaðamenning 

Margir fræðimenn hafa gefið hugtakinu vinnustaðamenning (e. organizational culture) 

nákvæma skilgreiningu eða útskýringu og ekki eru allir sammála um hvernig hugtakið 

er túlkað eða notað. Orðið menning er skilgreint í íslenskri orðabók sem „þroski 

mannlegra eiginleika mannsins“ (Árni Böðvarsson, 1994). Flestar bækur um stjórnun 

og aðferðir stjórnunar hafa kafla um vinnustaðamenningu og hvernig hún hefur áhrif á 

allt sem tengist fyrirtækinu og starfsmönnum þess. Menning er óskilgreint viðfangsefni 

með fjölmörgum þáttum tengdum viðhorfum og túlkunum (Jashapara, 2004). En þar 

sem þetta er óhlutstætt hugtak þá er mjög erfitt að skilgreina það nákvæmlega. Hugtakið 

mætti túlka sem lærðar skoðanir, gildi, reglur, viðmið, tákn og hefðir sem eru algengar 

innan ákveðins hóps (Northouse, 2016).  
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Menning er huglæg og er sköpuð í aðstæðum innan samfélags eða jafnvel 

skipulagsheilda. Ef skilningur á menningu er ekki til staðar þá er auðvelt að verða 

fórnarlamb þess (Deal og Kennedy, 2000). Vinnustaðamenning er því sameiginleg sýn 

og skilningur allra innan vinnustaðarins varðandi starfshætti og samskipti (Armstrong, 

2014).  

Menning á vinnustað er ekki bara í huga starfsfólks heldur býr hún í samskiptum 

milli manna og efnislegum hlutum þar sem tákn og merkingar eru opinberlega gefin 

upp. Menning fyrirtækis á rætur að rekja til trúar, gilda og hugmynda starfsmanna þess 

(Jashapara, 2004). Þeir þættir sem hafa áhrif á menningu innan fyrirtækis eru uppruni 

þess, áherslur í stjórnun og fyrirmyndir. Til að skoða menningu fyrirtækis nánar verður 

að kanna táknmál sem notað er, siði, venjur og sögur  (Runólfur Smári Steinþórsson, 

2003). 

Einkenni fyrirtækja og kjarnagildi koma oft fram í menningu. Þeim fyrirtækjum 

sem hafa langa hefð fyrir ákveðnum gildum og eru djúpt mótuð í viðhorf og hegðun 

starfsmanna, getur reynst erfiðara að breyta um stefnu í stjórnunarháttum nema að það 

sé í algjörum takt við núverandi menningu. Ef stjórnendur taka slíka ákvörðun þá verður 

að kynna starfsfólki þær breytingar með það í huga að tengja þær á einhvern hátt við 

núverandi menningu og að gildi og sýn þeirra sé sú sama eða í takt við það sem verið 

er að breyta (Thompson, Strickland og Gamble, 2007). 

Margar rannsóknir hafa verið unnar um vinnustaðamenningu á Íslandi sem 

flestar fjalla um ákveðið fyrirtæki þar sem rannsakandi hefur unnið úr gögnum og tekið 

viðtöl við starfsmenn og stjórnendur til að kanna hefðir og venjur innan fyrirtækis. Árið 

2016 vann Gunnar Friðrik Ingibergsson, rannsókn þar sem hann skoðaði áhrif breytinga 

á vinnustaðamenningu. Hann tók viðtöl við átta manns úr mismunandi fyrirtækjum þar 

sem rauði þráðurinn voru áhrif breytinga. Viðmælendur höfðu allir reynslu af 

viðamiklum breytingum og var markmið að kanna hvort það hafði áhrif á menningu 

fyrirtækisins. Niðurstöður voru þær að breytingar geta haft tilfinningaleg áhrif á 

starfsmenn og stjórnendur og upplifðu þau m.a. streitu, álag, áhyggjur og neikvæðni. 

Einnig töldu viðmælendur að upplýsingaflæði í breytingum verði að vera gott og 

starfsmenn vel upplýstir um breytingarnar og ferlið sem fyrirtækið var að fara í. 

Vinnustaðamenningin breyttist að einhverju leiti í öllum tilvikum, starfsmenn þurftu að 

venjast nýjum starfsháttum og aðstæðum. Í einhverjum tilvikum varð starfsandinn og 

menningin verri, en hjá öðrum varð hún betri eftir einhvern tíma. Niðurstöður þessarar 
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rannsóknar gefa ákveðna vísbendingu um það hvaða áhrif breytingar geta haft á 

vinnubrag og anda fyrirtækis og stjórnendur og eigendur fyrirtækja þurfa að hafa það í 

huga áður en farið er í veigamiklar breytingar.  

Til að ná árangri verður að aðlaga breytingar að menningu fyrirtækis og skapa 

þannig andrúmsloft að starfsmenn séu ekki hræddir við að prófa nýja hluti. 

Fyrirtækjamenningin á að vera forvitin, sérstaklega ef iðka á sýnilega stjórnun þar sem 

leitast er við stöðugar umbætur og umhverfi þar sem starfsmenn spila lykilhlutverk í 

hugmyndavinnu og skapa ný umbótaverkefni. Stjórnendur eru þarna mikilvægur 

hlekkur og verða að skapa tækifæri til bættra vinnuhátta og gefa starfsmönnum færi á 

að gera betur og ekki vera hræddir við að prófa bættar aðferðir sem miða að því að 

útrýma sóun (Skarin, 2015). 

Hjá Toyota er talað um anda (e. spirit) fyrirtækisins eða genetíska uppbyggingu 

(DNA) þegar fyrirtækjamenning þess er skoðuð. Sagt er að eiginleikar japanska 

bílaframleiðandans sé skilgreindur í hefð á orðanotkun og aðgerðum. Nýjungagirni og 

þrautseigja eru lýsingarorð sem einkenna Toyota. Enginn veit hvernig þeim tekst að 

viðhalda fyrirtækjamenningunni milli kynslóða (Hino, 2002). Kjarnagildi Toyota má 

rekja til japanskrar menningar og trúar. Gildi þeirra hafði aldrei þurft að hafa skrifuð 

þar til að Toyota fór að hefja framleiðslu á öðrum stöðum en í Japan. Til þess að geta 

skapað sömu fyrirtækjamenningu á öðrum stöðum þurfti að skilgreina gildi 

menningarinnar og farið var að skoða hvað það var sem gerði hana einstaka. Hinsvegar 

sáu þeir fljótt að lykillinn að árangri er að taka mið af menningu hvers samfélags. Sem 

dæmi þá er meira um einstaklingshvatningu og hrós hjá Toyota í Ameríku heldur en í 

Japan en það er meiri áhersla á að hrósa fyrir vel unnin störf, en það er ekki hefð fyrir 

því í Japan. En svo má nefna að þeir hafa einnig lært margt af því að hefja starfsemi í 

öðrum löndum, sem dæmi þá lærðu þeir að virðing og jafnrétti fyrir konum væri mikið 

í Ameríku og að þær væru jafn hæfar sem stjórnendur og því fóru þeir að gefa konum 

meira tækifæri til stjórnunarstarfa í Japan (Liker og Convis, 2012). 

Að skilgreina vinnustaðamenningu er ekki auðvelt verkefni eins og áður sagði. 

Starfsmenn og stjórnendur virðast oft sammála þegar verið er að ræða menningu 

fyrirtækis en þegar á að gefa henni ákveðna skilgreiningu verða menn oft ósammála. 

Þegar hópur af fólki á sameiginlega sögu þá hefur það þróað með sér menningu (Schein, 

2004).  
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2.10 Fyrri rannsóknir á Íslandi  

Það hafa verið gerðar þónokkrar rannsóknir á sviði sýnilegrar stjórnunar á Íslandi, en 

umfjöllunarefni er oftast mjög afmarkað og þá tengt einhverri einni aðferðarfræði. Árið 

2013 rannsakaði Anna Björk Haraldsdóttir viðhorf og upplifun starfsmanna 

Útibúaþjónustu Íslandsbanka á innleiðingu sýnilegrar stjórnunar. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar var sú að innleiðingin hafði haft mikinn eða mjög mikinn árangur á dagleg 

störf þeirra. Yfir helmingur starfsmanna upplifði að innleiðingin hafi verið jákvæð og 

myndi skila sér í aukinni ánægju starfsmanna. Árið 2016 var sýnileg stjórnun svo aftur 

skoðuð hjá Íslandsbanka en þeirri rannsókn var ætlað að svara hvort sýnileg stjórnun 

væri að skila árangri á sviði aukinnar sölu og betri þjónustu. Því miður er sú rannsókn 

ekki opinber og því var ekki hægt að sjá niðurstöður hennar.  

Til er rannsókn frá árinu 2013 þar sem starfsánægja í straumlínustjórnun (e. lean 

management) var könnuð. Þeirri rannsókn var ætlað að skoða viðhorf starfsmanna 

fjármálafyrirtækja til innleiðingar á straumlínustjórnun og áhrifum hennar á störf, 

starfsumhverfi og ánægju í starfi. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var á þá leið að viðhorf 

þessara starfsmanna var almennt jákvætt. Starfsmenn töldu sig ná betri tökum á 

verkefnum, skipulag væri betra. Einnig hefðu samskipti milli starfsmanna og stjórnenda 

aukist sem menn töldu jákvætt (Brynja B. Gröndal, 2013).   

Ólöf Árnadóttir (2011) skrifaði um straumlínustjórnun í íslenskum fyrirtækjum. 

Hún kannaði möguleikann á því hvort hægt væri að innleiða straumlínustjórnun hjá 

heilbrigðisgeiranum. Í ritgerðinni kom fram að ástæða innleiðingar á aðferðinni var sú 

að fyrirtæki vildu ná árangri í að útrýma sóun og koma af stað umbótavinnu. Þar kom 

einnig fram að skilningur starfsmanna á vinnu hvors annars jókst. Rannsakandi telur að 

með því að innleiða straumlínustjórnun geti fyrirtæki náð að uppfylla kröfur um gæði, 

hagræðingu og betri starfsemi.   
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Hér á eftir verður skýrt frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina. Við gerð 

rannsóknar er mikilvægt að gott skipulag sé í hávegum haft. Það er engin ein leið rétt 

þegar ráðist er í yfirgripsmikla rannsóknarvinnu. Til þess að átta sig á hvaða 

aðferðafræði er best til þess fallin að skila af sér trúverðugum niðurstöðum skal byrja á 

að greina hvert viðfangsefnið er. Svo skal meta hvaða þekkingar rannsókninni er ætlað 

að afla og hvaða aðferð myndi henta best til að ná fram nýjum upplýsingum. Að því 

loknu fer fram gagnasöfnun og greining gagna og að lokum eru niðurstöður kynntar. 

Þessu ferli er lýst með hugtakinu „hringferli rannsókna“. 

 

 

Mynd 10. Hringferli rannsókna  (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) 

Við þessa rannsókn er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir en það er til að 

fá lýsandi mynd og dýpri skilning um reynslu viðmælenda á notkun sýnilegrar 

stjórnunar.  

 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eins og fram hefur komið taldi rannsakandi að eigindlegar aðferðir myndu henta 

rannsóknarefninu. Eigindleg rannsóknaraðferð með hálfstöðluðum viðtölum, er notuð 

við öflun frumgagna (e. primary data) í þessari rannsókn. Einnig fór rannsakandi í 

vettvangsheimsóknir til stærri fyrirtækja. Staðlaður spurningarlisti með hálf opnum 

1. Þekkingar-
grunnur sem 

fyrir er

2. 
Rannsóknar-
spurningar

3. Aðferð

4. 
Gagnasöfnun 
og - greining

5. Kynning á 
niðurstöðum
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spurningum var notaður við að taka viðtöl við nokkra sérfræðinga á sviði sýnilegrar 

stjórnunar. Ástæðan fyrir vali á eigindlegri viðtalsaðferð var að koma sem gleggst auga 

á hlutlægt mat þátttakenda, gildi þeirra og persónulegar skoðnir (Creswell, 2003). Með 

hálf-opnu viðtali má uppgötva nýtt efni, ásamt því að hafa fyrirfram ákveðnar 

spurningar (Kvale, 1996). Spurningarnar voru stuttar og hnitmiðaðar en rannsakandi 

hélt viðtalinu í samtalsformi en með ákveðinn tilgang og uppbyggingu í huga. Með 

staðlaðri og skipulagðri uppbyggingu á spurningum þá hefur rannsakandi stjórn á 

viðtalinu og getur stoppað viðmælanda ef hann er kominn út fyrir efnið (Kvale, 1996). 

Með því að hafa spurningarnar hálf opnar þá hefur rannsakandi góða uppbyggingu á 

þeim spurningum sem hann vill fá svör við ásamt því að geta spurt spurninga sem upp 

koma til þess að fá dýpri skilning á viðfangsefni. Eigindleg aðferð getur náð 

raundæmum úr atvinnulífinu og rannsakandi vill ræða við þá sem hafa mikla reynslu á 

sviði sýnilegrar stjórnunar, bæði er varða jákvæða og neikvæða reynslu. Eigindlegri 

aðferð er ætlað að lýsa raunverulegri upplifun og eykur skilning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í upphafi rannsóknar er fjöldi viðmælenda ekki ákveðinn fyrirfram og því um 

tilgangsúrtak að ræða. Viðmælendurnir eru valdir með það í huga að þeir henta 

rannsókninni vel því þeir hafa yfirgripsmikla reynslu á sviði sýnilegrar stjórnunar. 

Eigindleg rannsóknaraðferð gefur möguleika á að öðlast einstakar lýsingar á 

atvikum og gefur rannsakanda tækifæri til að heimsækja viðmælanda í hans náttúrulega 

umhverfi. Með því móti nær rannsakandi nákvæmum upplýsingum um smáatriði sem 

tengjast vinnustað og raunverulegri upplifun viðmælenda. Hinsvegar getur heimsókn á 

vinnustað haft þvingandi áhrif á andrúmsloft og nærvera rannsakanda getur haft vond 

áhrif á viðmælanda (Creswell, 2003).  Spurningarnar voru byggðar upp með það í huga 

að ná fram bæði árangursþáttum og hindrunum við notkun á þessari hugmyndafræði 

við stjórnun. Neikvæð reynsla var skoðuð ásamt jákvæðum upplifunum og gafst 

viðmælendum tækifæri til að koma með dæmi til stuðnings við svörum þeirra. Viðtöl 

voru tekin upp á stafrænu formi með aðstoð tölvu og svo færð yfir í ritað mál. Til 

stuðnings við viðtalsaðferðina mun rannsakandi fara vettvangsheimsóknir eða 

athuganir í nokkur stærri fyrirtæki og sem hafa fleiri en 100 starfsmenn. 

Vettvangsheimsóknir gefa rannsókninni dýpri nálgun á viðfangsefnið þar sem 

rannsakandi fær aðra innsýn í raunverulegar aðstæður (Kristín Loftsdóttir, 2013). 
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Óformlegri viðtöl voru tekin við þá stjórnendur eða starfsmenn sem tóku á móti 

rannsakanda í vettvangsrannsóknum.  

Það finnast annmarkar á eigindlega aðferðafræði sem vert er að skoða áður en 

ráðist er í rannsóknina. Sem dæmi þá er aðferðin ekki vísindaleg, heldur byggist 

eingöngu á tilfinningum og upplifunum einstaklinga. Hún gefur huglægt mat en ekki 

hlutlægt. Niðurstöður byggjast ekki á áreiðanlegum upplýsingum heldur eingöngu á 

tilgátum (Kvale, 1996). Sumir fræðimenn telja aðferðina mun gagnlegri en megindlega 

aðferðafræði, þar sem ekki er réttlátt að finna meðaltal á tilfinningum og skoðunum 

fólks (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Gagnagreining í eigindlegri aðferðafræði getur verið tímafrek þar sem eigindleg 

viðtöl skal skrifa upp orðrétt í rituðu máli áður en viðtöl eru greind og áherslur 

viðmælenda skoðuð. Til að vinna úr rannsóknargögnum þarf að ákveða hvaða aðferð 

skal nota við að flokka og greina niðurstöður. Rannsakandi þemagreinir viðtölin og 

vettvangsheimsóknir og með þeim hætti má koma auga á samfellur eða mynstur í máli 

þátttakenda og reyna að átta sig á tilgangi og áhersluþáttum þeirra á viðfangsefninu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsóknir eiga að vera siðferðilega réttar og rannsakanda ber skylda til að 

koma vel fram við þátttakendur og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra, þörfum og 

viðhorfum. Best er að fá undirritað samþykki ásamt samþykki fyrir upptöku, þar sem 

útskýrð er þátttaka þeirra í rannsókninni (Creswell, 2013). Þátttakendur í þessari 

rannsókn voru allir einstaklingar í góðri stöðu, sjálfráða og fullfærir um eigin 

ákvarðanir. Þeim var gerð grein fyrir því að rannsóknin er ekki undir nafnleynd og því 

kemur nafn þeirra fram ásamt stöðu og menntun. Þeim var einnig valfrjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem væri. Ekki var talin vera nein áhætta af þátttöku þeirra í 

rannsókninni byggt á framangreindum upplýsingum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

3.2  Val á viðmælendum 

Til að fá skýra mynd af reynsluheimi sýnilegrar stjórnunar á Íslandi taldi rannsakandi 

best að ræða við sérfræðinga á því sviði og hafa víðtæka reynslu í atvinnulífinu, hafa 

unnið með hugmyndafræðina í nokkurn tíma, bæði við innleiðingu og að stöðugum 

endurbótum. Einnig var mikilvægt að velja fjölbreyttan hóp viðmælenda sem hefði 

bæði bakgrunn í þjónustufyrirtækjum og framleiðslufyrirtækjum.  
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Allir viðmælendur hafa mikla þekkingu á sviði straumlínustjórnunar en nota 

auk þess fleiri aðferðir sýnilegrar stjórnunar í daglegu starfi. Allir eiga það sammerkt 

að starfa og vinna með sýnilega stjórnun og hafa þar af leiðandi yfirgripsmikla reynslu 

á þessu sviði. Það mætti jafnvel skilgreina viðtölin sem sérfræðingaviðtöl (e. expert 

interviews) en slík viðtöl eru talin vera skilvirkari til að safna gögnum um einstaka 

viðfangsefni. Að framkvæma sérfræðingaviðtöl getur stytt gagnaöflunartíma einkum ef 

sérfræðingurinn hefur hagnýta innherjaþekkingu og er hluti af úrtaki annarra 

sérfræðinga á sama sviði (Bogner, Littig og Menz, 2009). Með því að tala við hóp fólks 

sem hefur sérfræðiþekkingu eru meiri líkur á að svörin séu áreiðanlegri þar sem þeir 

eru upplýstari og þekkja viðfangsefnið vel. En með viðtalsaðferð er verið að byggja á 

skoðunum fárra og geta fróðir sérfræðingar alltaf gert mistök eins og aðrir (Dorussen, 

Lenz og Blavoukos, 2005). 

 

3.3 Gagnaöflun og trúverðugleiki 

Viðtölin voru öll framkvæmd á sama hátt og tekin augliti til auglitis. Rannsakandi 

óskaði eftir viðtali með tölvupósti eða símleiðis og gerði ráð fyrir 40-60 mínútna viðtali. 

Allir viðmælendur fengu sömu spurningar sem voru hálf-opnar sem gaf þeim færi á að 

gefa dæmi, rökstyðja og koma með sitt viðhorf tengt efninu.  

Viðmælendur voru valdir með það eitt í huga, að þeir hefðu góða þekkingu á 

viðfangsefninu og allir starfað við sýnilega stjórnun. Einnig eru þessir einstaklingar vel 

þekktir innan sýnilegrar stjórnunar á Íslandi og njóta virðingar á því sviði. Þessir 

viðmælendur koma fram undir nafni og engin leynd höfð yfir rannsókninni. Allir voru 

boðnir og búnir að taka þátt og höfðu mikinn áhuga á að deila sinni reynslu og þekkingu. 

Menntun og bakgrunnur þeirra er bæði fengin hérlendis og erlendis. Það vakti athygli 

rannsakanda eftir viðtölin að flestir viðmælendur höfðu reynslu eða höfðu öðlast 

þekkingu á sviði sýnilegrar stjórnunar í tengslum við stofnun Alcoa Fjarðaál, fyrr á 

þessari öld. Alcoa Fjarðaál er iðnaðarfyrirtæki sem starfar eftir kerfi sem kallast ABS 

(Alcoa Business Systems) en hefur haft aðferðir Toyota að leiðarljósi og hefur þar að 

auki haft leiðtoga frá Toyota til að leiðbeina sínu fólki í starfi. Viðmælendur 

rannsóknarinnar hafa svo nýtt þá þekkingu og reynslu frekar hjá fjölbreyttum 

fyrirtækjum á Íslandi með ágætum árangri og verður fjallað um nánar í kaflanum um 

niðurstöður. 
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3.4 Áhættumat rannsóknar 

Þar sem rannsóknarefnið er stjórnunaraðferð sem hefur gefið fyrirtækjum 

samkeppnisforskot, má leiða líkur að því að ekki eru allir stjórnendur, sem náð hafa 

árangri á sviði aðferðarinnar, reiðubúnir til að gefa upp öll leyndarmálin á bakvið 

árangur. Einnig eru einhverjir viðmælenda ráðgjafar sem starfa við ráðgjöf á þessu sviði 

og getur það mögulega haft áhrif á raundæmi í rannsókninni. Ekki er eingöngu rætt við 

sérfræðinga í rannsókninni þar sem sýnileg stjórnun er frekar ungt hugtak á Íslandi og 

ekki margir einstaklingar sem starfa eingöngu við sýnilega stjórnun.  

Hætta getur því skapast á að lykilþátttakandi dragi til baka sína þátttöku í 

rannsókninni með ófyrirséðum afleiðingum. Ráðgjafar sem selja sína þekkingu á sviði 

sýnilegrar stjórnunar eru líklegir til að gefa aðferðinni jákvæðari mynd og segja aðeins 

frá jákvæðum hliðum hennar en taka ekki með neikvæðu þættina en rannsókninni er 

einnig ætlað að svara hvaða hindranir koma upp og hvort viðmælendur hafi upplifað 

neikvæða reynslu við notkun á aðferðinni. Þeir eru sölumenn sem selja ákveðna vöru 

og vilja að að hún fái sem jákvæðasta umfjöllun.  

Áhættuþáttur getur einnig talist að höfundur er starfandi stjórnandi hjá N1 hf 

sem vinnur að innleiðingu sýnilegrar stjórnunar um þessar mundir og hefur áður gert 

tilraun til innleiðingar en ekki náð þeim árangri sem til var ætlast. Rannsakanda ber 

hinsvegar að skoða alla þætti rannsóknar með ígrunduðum hætti og láta ekki skoðanir 

hafa áhrif á efnið eða viðmælendur.  

 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Rannsakandi í eigindlegum viðtölum, verður að vera meðvitaður um eigin vinnubrögð 

við öflun heimilda, og byrja á því að skanna yfirborð gagna, útfrá eigin reynslu en án 

leiðandi spurninga. Þekkingin býr í viðfangsefninu og á eftir að verða uppgötvuð 

(Kvale, 1996). 

Hlutverk rannsakanda er að afla frumheimilda en í þessari rannsókn er þeirra 

aflað með viðtölum og vettvangsrannsóknum. Þar sem rammi verkefnis er aðeins þrír 

mánuðir þá verða vettvangsrannsóknir aðeins gerðar einu sinni á hverjum stað og reynt 

að fá sem flestar upplýsingar tengdum viðfangsefnum á þeim tíma. Áætlaðar eru amk. 

60 mínútur í vettvangsrannsókn. Viðtöl við þátttakendur eru aðeins áætluð í eitt skipti, 

en með möguleika á að taka aftur viðtal sé þess þörf. Með notkun á tveimur eða fleiri 

rannsóknaraðferðum má efla áreiðanleika rannsóknarinnar. Skýr rammi og skilgreindir 
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verkferlar um öflun frumgagna, eru mikilvægir til að tryggja ytri áreiðanleika 

rannsóknar (Creswell, 2003). Til að meta ytra réttmæti verður að vera hægt að alhæfa 

niðurstöður yfir á aðra hópa eða tilvik en þá verður innra réttmæti að vera gott (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Réttmæti eigindlegra rannsókna getur verið flókið að meta þar sem viðhorf og 

skoðanir fólks eru ólík og oft erfitt að mæla nákvæmar niðurstöður. Trúverðugleiki er 

einn mælikvarðinn á gæði og réttmæti í eigindlegum rannsóknum. Til að ná fram 

trúverðugleika þarf rannsakandi að ná lýsingu á túlkun og upplifun sem rannsakandi 

sjálfur hefur gengið í gegnum eða að lesandi rannsóknar geti þekkt reynsluna, eftir að 

hafa lesið sér til um hana í niðurstöðum rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Efla má trúverðugleika rannsóknar með ýmsum 

aðferðum t.d. að gefa sér betri tíma með þátttakendum og hlusta betur á það sem þeir 

eru að segja. Kvale (1996) segir að gæði viðtala megi m.a. sjá með stuttum 

hnitmiðuðum spurningum rannsakanda og löngum svörum viðmælanda.  

Áreiðanleika gagna, þarf að kanna hverju sinni, samhliða öflun þeirra fyrir 

rannsóknina. Styrkleiki eigindlegra rannsóknaraðferða er talinn vera áreiðanleiki þeirra. 

Hægt er að skoða áreiðanleika með því að sjá samfellur eða mynstur í svörum 

þátttakenda. Stöðugleiki og samkvæmni í svörum er vísan á áreiðanleika í rannsókn 

(Creswell, 2003).     

Afmörkun heimilda er lykilatriði þegar unnið er að undirbúningi rannsóknar. 

Gagnaöflun getur auðveldlega farið úr böndum og því þarf að ákveða fyrirfram hvaða 

aðferðum skal beita við öflun gagna. Heimildir þarf að flokka eftir fræðilegum 

hugtökum sem notuð verða í verkefninu. Fyrri rannsóknir á viðfangsefninu hérlendis 

eru einnig notaðar í heimildasöfnun og skoðaðar samhliða fræðilegri umfjöllun.  

 

3.6 Framkvæmd og úrvinnsla 

Öll viðtölin eru tekin á stafrænt form með aðstoð tölvu. Rannsakandi hafði til hliðsjónar 

fyrir viðtölin, viðtalsramma með 29 spurningum sem lögðu mikla áherslu á reynslu og 

notkun á dæmisögum sem snúa að hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar. Spurningum 

var skipt upp í fimm flokka: 

1. Bakgrunnur og þekking  

2. Sýnileg stjórnun í framkvæmd 

3. Hindranir 
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4. Áskoranir 

5. Reynsla 

Ekki fengu allir viðmælendur allar spurningar því þar sem spurningarnar eru 

hálfopnar þá gefst tækifæri rannsakanda að fá reynslusögur og upplifanir og reynt að 

hafa viðtölin ekki of fastmótuð. Hver og einn fékk hinsvegar spurningu úr hverjum 

kafla spurningalistans til að fá fjölbreytt gögn um viðfangsefnið. Einnig var það 

markmið rannsóknar að öll viðtöl yrðu tekin persónulega, auglitis til auglitis. Með því 

móti má ná fram reynslusögum sem eflaust væru ekki að öðrum kosti gefnar upp. Bein 

samskipti eru rannsakanda mjög hugleikin og telur höfundur það vera einn af 

lykilþáttum rannsóknar að hafa hitt alla viðmælendur í eigin persónu. Eftir upptöku 

hvers viðtals vann rannsakandi úr því með því að hlusta og endurskrifa nákvæmlega í 

tölvuforritið word. Það var gert til þess að auðvelda greiningu og úrvinnslu á viðtölum 

síðar meir.  

Rannsakandi fór einnig í vettvangsheimsóknir til fyrirtækja sem hafa tekið upp 

sýnilega stjórnun með áherslu á notkun taflna með góðum árangri. Þessi fyrirtæki eru 

Alcoa Fjarðaál, Vodafone og Arion banki. Þeir sérfræðingar sem talað var við, um 

sýnilega stjórnun eru:  

 María Ósk Kristmundsdóttir, sérfræðingur í straumlínustjórnun hjá Alcoa 

Fjarðaál 

 Þórunn M. Óðinsdóttir, senior manager hjá KPMG 

 Hjálmar S. Elíesersson, verkefnastjóri LEAN hjá Icelandair 

 Viktoría Jensdóttir, verkefnisstjóri verkefnastofu hjá Landsspítalanum 

 Pétur Arason, eigandi Manino ráðgjafafyrirtækis og kennari í HR 

 Maríanna Magnúsdóttir, deildarstjóri viðskiptaferla hjá VÍS 
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4 Niðurstöður 

Hér er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem frumgögn úr viðtölum og 

vettvangsheimsóknum hafa verið ígrunduð og skilgreind og úr þeim unnin ákveðin 

þemu sem tengjast viðfangsefninu. Undir hverju þema koma ákveðin undirþemu sem 

tengjast yfirþema og eru fyrst og fremst til að skýra nánar frá þeim hugtökum og 

áherslum sem viðmælendur nota til að gefa dýpri skilning og þekkingu í tengslum við 

viðfangsefnið. 

Fyrsta skrefið við úrvinnslu á viðtölum var að skoða hvaða orð eða hugtök voru 

mest notuð í rannsókninni af viðmælendum. Til þess að vinna slíka greiningu notaði 

rannsakandi forritið Nvivo fyrir eigindleg viðtöl. Til að geta skoðað sjónrænt hvaða orð 

og hugtök eru mikilvægust í umræðunni um viðfangsefnið þá bjó höfundur til svokallað 

orðaský (e. word cloud) úr 70 mest notuðu orðunum. Þessi aðferð er myndræn 

framsetning á því hversu oft hvert orð var nefnt þ.e. að eftir því sem orðið kom oftar 

fyrir í rannsókninni, því stærra er það í orðaskýinu. Það má því í fljótu bragði sjá hvaða 

hugtök eða orð eru í forgrunni við úrvinnslu gagna.  

 

Mynd 11. Orðaský. (Framsetning höfundar). 

Þátttakendur rannsóknarinnar hafa allir mikla reynslu á sviði sýnilegrar 

stjórnunar og er farið yfir þá þætti sem þeir telja mikilvæga þegar skoða á árangur og 

hindranir við notkun þeirra aðferða og beitt eru við sýnilega stjórnun hér á landi.  
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Fyrsta þemað er töflur. Eitt af lykiltólum í sýnilegri stjórnun eru töflur og 

hvernig þær eru notaðar og hvar þær eru notaðar, hvernig eiga þær að líta út osfrv. Þetta 

orð var það mest notaða í rannsókninni af viðmælendum. Annað þemað er tilgangur. 

Hver er tilgangurinn með sýnilegri stjórnun og notkun taflna? Hér er skoðaður væntur 

árangur og markmið sem fyrirtæki setja sér þegar ákvörðun er tekin um að breyta 

stjórnunarháttum. Þriðja þemað er innleiðing. Þegar kemur að innleiðingu breytinga 

þarf að skoða hvernig á að innleiða og hvaða þættir tengjast innleiðingunni sem skipta 

máli. Fjórða þemað er stjórnendur í lykilhlutverki. Voru allir viðmælendur sammála um 

að hlutverk stjórnenda sé stórt við innleiðingu á sýnilegri stjórnun. Leiðtogaþjálfun 

þurfi til og stuðningur stjórnenda við hugmyndafræðina sé lykilatriði. Fimmta þemað 

er fólk. Þetta orð var næstmest notað í viðtölunum. Mikið var rætt um mannlega þáttinn, 

samskipti, þjálfun og fyrirtækjamenningu. Sjötta þemað er stöðugar umbætur. Það er 

lykilþáttur í að ná árangri að stuðla að stöðugri þróun og endurbótum. Ein af 

undirstöðum lean eru umbætur og þróun. Í þessum hluta er einnig fjallað um hvernig 

straumlínustjórnun kemur að stöðugum umbótum og tengist árangursþáttum. 

Undirþema þessa kafla er því lean.  Sjöunda þemað er hindranir. Þetta þema er 

beintengt rannsóknarspurningu en í þessum hluta er fjallað um hvaða hindranir geta 

komið upp og hvernig skal bregðast við. Áttunda og síðasta þemað er árangur. Í þessum 

hluta er skoðaður ávinningur sem væntur er af notkun sýnilegrar stjórnunar. Mynd 12 

lýsir þeim þemum sem notast er við og bera kaflarnir heiti á hverju þema. Í miðjunni 

kemur þemað töflur sem er lýsandi þar sem þær hafa áhrif á öll hin þemu rannsóknar. 

Við greiningu á viðtölunum kemur strax fram að allir viðmælendur telja að 

hugmyndafræði sýnilegrar stjórnunar geti framkallað framúrskarandi árangur á ýmsum 

sviðum. Einnig telja allir að fjölmargar hindranir séu á veginum til að ná slíkum árangri, 

þessar hindranir tengjast fyrst og fremst starfsfólki og stjórnendum. Starfsfólk og/eða 

stjórnendur skilja ekki, starfsfólk og/eða stjórnendur eiga erfitt með breytingar, 

starfsmenn og/eða stjórnendur treysta ekki eða telja þetta ekki þess virði. 

Þetta er náttúrulega í flestum tilvikum að þetta er rosaleg breyting á 

núverandi fyrirtækjamenningu og fyrirtækjabrag og fólki, sko flestum, 

finnst þetta asnalegt. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Sýnileg stjórnun hefur það markmið að koma fljótt auga á vandamál og mistök til að 

hægt sé að leiðrétta eða bæta úr eins fljótt og hægt er. Til þess þarf að finna rétta leið, 

en hvernig er hægt að finna hana?  
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Mynd 12. Niðurstöður rannsóknar settar upp í skilgreind þemu. (Framsetning höfundar). 

Viðmælendur segja frá mismunandi aðferðum, leiðum og hindrunum sem þurfi að 

skoða til að vel gangi. Raunveruleg reynsla og atvik eru notuð til stuðnings og varpa 

betur ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar og styðja við margt sem kemur fram í öðrum 

rannsóknum. Einnig eru vettvangsheimsóknir og niðurstöður þeirra notaðar til að 

réttmæti rannsóknar sé sem mest.  

 

4.1 Töflur 

Aðalmálið í þessari rannsókn eru töflur. Þetta orð var það mest notaða í viðtölunum 

enda er sýnileg stjórnun háð þessu hjálpartæki. En það eru margir þættir sem þarf að 

skoða áður en sett er upp tafla hjá fyrirtækjum. Taflan sjálf í raun leysir kannski ekki 

öll vandamál ef hún er ekki notuð rétt eða ef ekki er búið að taka ákvarðanir um þær 

reglur sem gilda í kringum töfluna. Í þessum kafla koma fram skoðanir viðmælenda á 

þeim þáttum tengdum töflunum s.s. mælikvarðar, staðsetning, útlit þeirra, fundartímar 

og dagskrá svo eitthvað sé nefnt. Þurfa allar töflur að vera eins innan fyrirtækis eða þarf 

að aðgreina þær? Einn viðmælandanna vildi koma því á framfæri að það væri mjög 

Töflur

Tilgangur

Innleiðing
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mikilvægt að skilja það að tafla er ekki bara tafla og að það yrði að innleiða þær á 

mismunadi hátt eftir eðli þeirra.  

...mikilvægt fyrir þig að aðgreina þessar töflur, þær eru ekki eins. Það eru 

öðruvísi lögmál sem gilda um hvernig maður innleiðir þær og hvernig 

maður notar þær. Tafla er ekki bara tafla. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 

2017) 

Eins og Viktoría kemur inná þá er mikilvægt að hugsa ekki um töflu bara sem töflu. 

María segir að hún telji mjög mikilvægt að töflurnar séu ekki teknar alveg út fyrir sviga 

þegar talað er um að setja upp töflur. Hún segir að ef töflurnar séu ekki í takt við aðra 

hluti sem eru í gangi hjá fyrirtækinu þá geti þær verið til lítils gagns. 

Mér finnst bara mikilvægt að líta á töflur sem hluti af stærra stjórnskipulagi 

fyrirtækis. Þannig að þetta sé ekki tekið útfyrir sviga, heldur að þetta sé 

bara integrerað við markmiðum og skipulagi fyrirtækinu. Til þess að virkja 

alla. Töflur geta verið mjög góðar og svo geta þær verið alveg 

tilgangslausar eftir því hvernig þær eru notaðar. (María Ósk 

Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

Það er einnig lykilatriði að gefa hönnun á töflu tíma og að átta sig á því að hún fæðist 

ekki bara á einum degi. Það er jákvætt að endurskoða hlutina og það er hluti af 

stöðugum umbótum . 

...en fólk þarf líka að hugsa að taflan  kannski fæðist ekkert í fyrstu umferð, 

fyrstu 6-12 mánuðina þá er ég að endurskapa töfluna aftur og aftur alveg 

þangað til að hún verður góð. Þetta eru stöðugar umbætur innan töflu...að 

búa til töflur. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

 

4.1.1 Staðsetning  

Allir viðmælendur voru sammála um að staðsetning á töflunni skipti máli og er það í 

samræmi við það sem fræðin segja en það er mikilvægt að taflan sé staðsett nálægt þeim 

sem eru að nota hana til þess að hún virki sem best (Skarin, 2015). Taflan verður að 

vera staðsett þar sem vinnan á sér stað því ef enginn er að sjá töfluna nema bara á 

fundum þá gefst fólk upp. Markmiðin verða að vera sýnileg fyrir teymið eða deildina 

sem er að vinna saman. Ef taflan er ekki þar sem fólkið er að vinna þá er það algjör 

sóun að mati viðmælenda að láta starfsmenn labba langa vegalengd til að finna töfluna. 
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Annar viðmælandi talaði um að taflan væri fyrst og fremst fyrir starfsfólkið sjálft, ekki 

fyrir stjórnandann að hafa lokaða inni hjá sér. Það getur virkað mjög fráhrindandi.  

...ef hún er ekki þar sem að fólkið er að nota hana hvað erum við þá að tala 

um? Enn og aftur, þetta er tæki fyrir lið, en það er consept þarna í lean, 

það er þessi liðs pæling, eða teymispæling [...]gefum okkur að þú sért með 

töflur og þá ætti hvert lið að vera með töflu og það er náttúrulega enginn 

staður betri en þar sem að liðið er að vinna. Aðrir staðir eru rosalega 

skrítnir, þá ert þú bara með einhverja sóun ef fólk þarf að labba einhverjar 

langar leiðir, en svo er þetta tvíbennt, þetta er náttúrulega stjórntæki fyrir 

liðið og svo er þetta líka upplýsingagjöf fyrir umheiminn, fyrir aðra sem 

koma í heimsókn og sjá hvað er að gerast. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Vandamál geta komið upp tengdum staðsetningu töflunar svo sem að taflan má jafnvel 

ekki vera sýnileg vegna upplýsinga sem eru viðkvæmar en Þórunn og María töldu að 

það geti alveg komið upp sú staða að það þurfi að hylja töfluna með einhverjum hætti. 

Það er hægt að fá lokaðar töflur eða vera með gardínu yfir henni ef þörf krefst að það 

þurfi að loka fyrir. En það sé gert í algjörri neyð. 

Nei ekki nema það sé algjör neyð að nýta svoleiðis töflur, algjör neyð ef 

þetta eru einhverjar upplýsingar á þessu sem aðrir mega ekki sjá sem eru 

að koma inní fyrirtækið eða deildina. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 

2016) 

Þórunn bendir hinsvegar á að ef það eru aðilar sem vilja fela töfluna þá sé þeir mögulega 

ekki tilbúnir í sýnilega stjórnun. María talaði um að það væri mjög gott að geta haft 

þann möguleika að loka töflunni til þess að fá næði og nefndi dæmi um það. 

Það eru allir jafnir, það eiga ekki að vera leyndarmál osfrv. En vissulega 

erum við með töflur sem við lokum en það er bara útaf fagurfræðilegum 

sjónarhornum af því að þær eru í stóru fundarherbergi þar sem 

framkvæmdarstjórnarfundir eru haldnir og það er bara truflandi að hafa 

fullt fullt af gröfum þegar þú ert á fundi um eitthvað allt annað. (María Ósk 

Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

Ef deildir eða teymi eru að vinna á mismunandi stöðum í fyrirtækinu þá er betra að hafa 

töfluna í einhverju sameiginlegu rými t.d. kaffistofu þar sem menn geta séð hana oft á 

dag. Það þurfa allir að hafa aðgang að töflunum sem þeir eru að vinna með. Viktoría 
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sagði frá því að þar sem hún er að fylgjast með töflum á mismunandi stöðum hefur hún 

notið aðstoðar forritsins Trello til þess að halda utan um töflurnar. 

...maður verður að sjá markmiðin sín og eins og ég er á nokkrum 

verkefnatöflum af því að ég er í mörgum verkefnum og þá er ég með t.d. 

Trello til þess að halda utan um af því að ég get ekki verið með töflurnar 

inni hjá mér af því að ég er á mörgum stöðum. Ég nota það til að hafa 

yfirsýn fyrir mig af því að ég er verkefnastjóri í mörgum verkefnum en ekki 

eigandi á töflum. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

 En það geta komið upp önnur vandamál tengd staðsetningu á töflum svo sem að ekki 

séu til veggir á vinnustaðnum til þess að setja upp töflu. Maríanna hafði lausn við því 

þar sem hennar vinnustaður hefur ekki mikið um veggi. Hér lýsir hún því hvað henni 

finnst um staðsetningu á töflum. 

...ég myndi allavega ekki hafa hana inní kompum, ég myndi vilja, við 

ráðleggjum fólki að hafa hana þar sem hún er sýnileg allan daginn af því 

að maður getur svona bara kíkt á hana. Þetta er ekki eitthvað sem maður 

þarf að hafa fyrir því að fá upplýsingarnar, þetta á að vera auðvelt að sjá. 

Við höfum leyst það soldið með að vera ekki endilega uppá vegg, af því að 

vinnurýmið er ekkert endilega að gefa kost á vegg í svona þannig að við 

höfum verið með töflur á  hjólum sem er hægt að hafa beggja vegna við. 

Það hefur reynst vel af því að það má trilla henni hvert sem er. Sumir vilja 

vegginn, aðrir ekki. Þetta er bara allur gangur. Verður að vera sýnilegt við 

erum ekki að setja þetta bakvið hurð um leið og daglegi fundurinn er búinn. 

(Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017)  

 

4.1.2 Mælikvarðar 

Það er erfitt að greina árangur án þess að mæla ákveðna hluti. Með því að velja 

mælikvarða með virðisstrauma í huga fyrir fyrirtæki má ná betri árangri. Að mæla þá 

þætti sem virði er að skapast er algjör grundvöllur fyrir framþróun og stöðugum 

umbótum (Liker, 2004). Viðmælendur telja allir að það skipti máli að þeir sem nota 

töfluna átti sig á þeim mælikvörðum sem eru notaðir. Lykilatriði er að mælikvarðarnir 

skipti máli bæði fyrir reksturinn og starfsfólkið. Sem dæmi eru mælikvarðar ekki eins 

á töflum þar sem sérhæfður hópur er að vinna og hópur sem vinnur í framlínu. Þórunn 

bendir á að aðgengi að upplýsingum sé algjört lykilatriði þegar mælikvarðar séu 



Sýnileg stjórnun á Íslandi                                                       | Háskólinn á Bifröst 2017 

_____________________________________________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | 56  

ákveðnir. Það er mikil sóun fólgin í því að eyða miklum tíma í að finna upplýsingar 

sem verið er að mæla. Það er eitthvað sem fyrirtæki verða að hafa í huga áður en 

mælingar hefjast. En það er ekki auðvelt verk að velja mælikvarða á töflur en 

lykilatriðið er að hún sé skiljanleg fyrir þá sem eru að nota hana.  

Þannig að einfaldleiki er lykilatriði en það er oft svona erfiðast að komast 

að einverri niðurstöðu sem er nógu einföld en samt ertu að segja helling. 

Þannig að þetta sé skýrt. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017)  

En staðan á mælikvörðunum verður að vera skýr og að starfsmenn og stjórnendur átti 

sig fljótt á því hvort hlutirnir séu á réttri leið. Það eru ýmsar aðferðir notaðar til þess að 

fylgjast með mælikvörðum. Starfsfólkið verður að sjá árangur og finna að það sem þau 

eru að gera skipti máli og hafi áhrif á mælikvarðana. Sumir nota liti til þess að gera 

stöðuna enn sýnilegri og að auðvelt sé að átta sig á því hvar vandamálin liggja. 

Sko, ég vil hafa það þannig að þú sjáir bara á 5 sekúntum er ég að vinna 

eða tapa. Ég reyni að hafa þetta tölur og rautt og grænt. Ekki gult á 

mælikvarðanum mínum. (Viktoría Jensdóttir, 2.febrúar 2017) 

Viktoría bendir á að með því að hafa gulan lit geti það gefið starfsfólki og stjórnendur 

tíma fyrir biðstöðu og að fjöldi gulra merkinga myndi bara aukast. Annaðhvort eru 

hlutirnir í lagi eða ekki. Þórunn tekur undir sama streng og notar grænan og rauðan lit 

til þess að undirstrika stöðuna á mælikvörðum. Hjá Maríu hinsvegar þá eru þau einnig 

með gulan lit í sínum litakóðum og þau verkefni eru í athugun. Maríanna segir frá því 

að þau vilji ekki vera eingöngu að einblína á rauða litinn þó svo að vissulega sé það 

mikilvægt að geta komið auga á vandamálin hratt og örugglega þá sé líka mikilvægt að 

skoða þá hluti sem eru á grænu og hrósa fyrir vel unnin störf.  

Rautt, sko ef það er rautt á mælikvarða þá já, þá þarf að hugsa um þann 

mælikvarða, en það sem við þjálfum okkar stjórnendur í að gera er ekki 

bara að fara beint þangað í mælikvarða sem eru rauðir, heldur líka að 

fagna því sem vel gengur. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

Maríanna sagði einnig frá því að hún hafi fengið þjálfun frá ráðgjöfum sem komu frá 

Danmörku og kenndu þeim að það væri mikilvægt að fagna litlum sigrum. En það eru 

ekki bara litakóðar í notkun á töflunum til að hjálpa starfsfólki og stjórnendum til að 

koma auga á þá hluti sem ekki eru í lagi heldur er hægt að nota aðra hluti. María segir 
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að þau séu líka að nota broskalla, en í sama tilgangi það er að koma strax auga á það 

sem þarf að laga. Þetta er lykilatriði svo að það sjáist strax hvernig gengur. 

Þetta þarf að kalla á þig. Þú verður að geta séð hvað er verið að fjalla um. 

Í rauninni ætti krafan að vera sú að þegar þú labbar uppað töflu þá sérðu 

hvað hún á að sýna. Þú sérð hvaða markmiðum er verið að reyna að ná og 

þú sérð hvar vandamálin eru. Alltaf, og það er eiginlega lykilatriði, þú sérð 

um leið og þú kemur að töflunni hvar vandamálin eru. Eins og hjá okkur þá 

er verið að nota gula græna og rauða broskalla skilurðu, þá ertu alltaf með, 

ok hérna eru mælikvarðarnir sem eru á rauðu, hérna er það sem þarf að 

athuga og hægt að fjalla um það. (María Ósk Kristmundsdóttir, 1. desember 

2016) 

Miklvægt er líka að hafa mælikvarða sem tengjast lykilverkefnum og markmiðum 

fyrirtækisins. Með því móti er verið að fá fólk til að vinna saman að verkefnum og getur 

það eflt liðsheildina. 

Við höfum líka verið að nota sýnilega stjórnun til þess að varpa upp 

mælikvörðum og þá mælikvarða sem eru að styðja við yfirmarkmið 

fyrirtækisins, við náum að vera með þessa yfirmælikvarða og láta þá 

hríslast niður í sviðin og deildirnar þannig að ef að deildirnar ná að vinna 

eitthvað afrek hjá sér að þá hefur það áhrif á sviðsmælikvarðann sem hefur 

áhrif á yfirmarkmiðin. Þannig að hérna, fólk finni að það sé að hafa áhrif 

og við leggjum ofboðslega mikið upp úr því að þó svo að áherslan komi að 

ofan að þá koma lausnirnar frá grasrótinni þannig að það eru allir sem 

liðsheild að ná árangri. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

En mælikvarðarnir eru ekki endilega allir tengdir rekstrinum beint og telja sumir 

viðmælendur að það verði að vera til mælikvarði fyrir ánægju og líðan starfsmanna. 

Starfsfólkið er spurt á fundum hvernig þeim líður eða hvort það sé eitthvað sem er að 

valda þeim hugarangri. Það er þá merkt inná töfluna á ákveðinn mælikvarða og svo 

fylgst með honum á hverjum fundi.  

 

4.1.3 Fundir 

Ýmsar reglur og ábendingar eru til um fundartíma og hvernig hann skal haldinn. Sem 

dæmi segja fræðin að fundir eiga að vera stuttir, hámark 15 mínútur, haldnir fyrir 

framan töfluna og að allir viðstaddir eiga að vera standandi (Skarin, 2015). 
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Árangursríkur fundur er einnig sagður vera ef hann byrjar á réttum tíma og endar á 

réttum tíma, þeir sem eiga að mæta á fundinn, mæta og allir sem eru á fundinum vita til 

hvers er ætlast af þeim (Liker, 2004). Viðmælendur voru spurðir útí ýmsa þætti sem 

tengjast fundum sem haldnir eru við töfluna. Þar á meðal fundartíminn en allir 

viðmælendur eru sammála um að hann verði að vera stuttur, hnitmiðaður og tala bara 

um það sem skiptir máli, töfluna. Það eru til ýmsar leiðir til að halda tímann og var einn 

viðmælenda með sniðuga lausn á því.  

...þá vorum við með klukku sem sýndi grænt var korter, gult var 5 mínútur 

og svo kom rautt þannig að þú sást þegar vísirinn var kominn en það er 

töflustjórinn sem þarf að halda tímanum, og það er rosalega mikilvægt að 

halda tímanum, fólk verður að geta treyst því að það sé búið á réttum tíma. 

(Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

Einnig voru þeir spurðir útí fjölda funda þ.e. hversu oft sé æskilegt að halda fundi. Það 

stóð ekki á svörum en allir telja mjög mikilvægt að halda þá daglega þegar verið er að 

mæla daglegan rekstur. Það er ekki eins mikilvægt að hittast daglega ef um er að ræða 

umbótaverkefni þar sem er tekin staða á einu sinni í viku eða svo. Með því að mæla 

daglega og hittast daglega má bregðast við vandamálum daglega. Viktoría benti á að 

hún er „að hvetja fólk til þess að reyna að mæla daglega svo þú getir brugðist við hraðar. 

Ef þú mælir mánaðarlega þá geturðu bara brugðist við mánaðarlega“. Pétur bendir á að 

þetta sé styrkleiki aðferðarinnar að halda stutta fundi daglega í staðinn fyrir að eyða 

löngum tíma í stóran fund vikulega. Það skapar betra flæði og staðan er tekin á hverjum 

degi. Maríanna telur að daglegir fundir séu fyrst og fremst til upplýsinga fyrir alla og 

að þá sé m.a. hægt að koma til móts við þarfir starfsmanna ef þeir séu að lenda í 

vandræðum. 

Í framlínu er það algjört möst, ég sjálf er með daglega fundi á mínu teymi 

og það er bara möst en við erum samt í verkefnabased vinnu. Og það er 

bara uppá að halda öllum upplýstum, bara upplýsingaflæði. Það er svo 

margt sem gerist frá degi til dags og bara svona ah ég er að lenda á 

deadline, get ég eitthvað hjálpað þér? Hinsvegar er ég með eina deild sem 

hefur virkað betur að vera með 3svar í viku. En það er bara útaf eðli 

verkefna, þeim fannst einmitt vera orðið soldið tilgangslaust á hverjum 

degi, staðan var alveg óbreytt frá því í gær og allt þetta. (Maríanna 

Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 
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En töflufundirnir eru ekki bara notaðir til þess að fara yfir mælikvarða eða stöðu á 

rekstri. Ef deildir hittast daglega má nota vettvanginn til þess að fara yfir hverjir eru 

mættir til vinnu, eru einhverjir fjarverandi og hver er þá að vinna þeirra verkefni. Svo 

það má nota fundina til þess að halda daglegri starfsemi í gangi með alla starfsmenn vel 

upplýsta.  

Nýta síðan vettvanginn, þú ert með alla hérna hvernig dagurinn er. Þetta 

hjálpar manni líka svona í upphafi dags hver er staðan og hvernig er 

dagurinn minn, hverjir eru fjarverandi, hvenær fer ég í mat. Bara svona 

þessir litlu hlutir þeir skipta fólk ótrúlega miklu máli, og geta skapað 

ótrúlegan pirring ef þeir eru ekki skýrir. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 

2017) 

Í vettvangsheimsókn rannsakanda var í ónefndu fyrirtæki haldnir allt að 30 mínútna 

fundir á hverjum degi. Samkvæmt fræðunum og því sem viðmælendur segja er það ekki 

skilvirkt að halda svo langa fundi daglega. Einnig hjó rannsakandi eftir því að á einum 

staðnum fóru fundir ekki fram standandi og starfsfólk var margt ekki að fylgjast með 

en að skoða símann sinn.  

 

4.1.4 Dagskrá funda 

Þegar viðmælendur voru spurðir útí dagskrá funda þá voru svörin mjög misjöfn. 

Sumum fannst mikilvægt að hafa dagskrá, öðrum ekki. Liker (2004) skrifar um það að 

áhrifaríkur fundur hefur alltaf skýr markmið og að fundarmenn viti um hvað fundurinn 

fjallar. Pétur tekur undir það og segir að aðalatriðið sé tilgangur fundarins og að það sé 

verið að ræða það sem skiptir máli án þess að fara eftir stífri dagskrá. Og alls ekki að 

halda fundargerð. Ef menn þurfa að skrifa eitthvað eða halda einhverju til haga þá bara 

skrifa menn það hjá sér. En í langflestum tilvikum þá er verið að ræða hluti sem skipta 

máli akkúrat núna. Maríanna segir frá því að það sé misjafnt eftir stjórnendum hvort að 

þeir séu með dagskrá eða ekki. Ef kemur upp atvik sem þarf að ræða nánar er tekin 

ákvörðun um að halda sér fund útaf því seinna en það er í takt við heimildir Kniberg 

(2011) sem fjallað var um í kafla 2.7. Það á í raun ekki að leysa vandamálin á fundinum. 

Viktoría segir að hún noti alltaf handrit fyrir fundi. 

Já ég er alltaf með handrit, það fer bara  eftir því hvernig teymið er, 

annaðhvort hefur maður handritið sýnilegt eða ekki. Það er svona það sem 
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ég legg til er að fólk sé bara alltaf með sömu dagskrána. (Viktoría 

Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

María segir að hennar mat sé að það skipti máli að sé alltaf svipuð dagskrá á fundum 

bara til að halda dampinum. Þá er auðveldar að rótera þeim sem heldur fundinn. Hver 

fundur hefur sinn tilgang og hann þarf að vera skýr.  

Nei það skiptir ekki máli hvort þetta sé alltaf sama manneskjan. Það er 

reyndar gott að það sé einhver sem fylgir því eftir að þetta sé gert eins 

þannig að það sé samræmi á milli funda að þú sért ekki að halda einn fund 

sem er svona og svo ertu að halda annan fund sem er allt öðruvísi. Það 

skiptir máli að hafa bara staðlaða fundadagskrá eða eitthvað slíkt. Alltaf 

eins fundi sem fókusa á vandamálin.  (María Ósk Kristmundsdóttir, 1. 

desember 2016) 

 

4.1.5 Útlit 

Lítið um heimildir varðandi útlit á töflum fundust við vinnslu á rannsókninni. Þegar 

talað er um útlit þá er verið að meina hvernig kemur taflan fyrir sjónir varðandi 

leikmann sem kemur af götunni. Í vettvangsheimsóknum þá var mjög mismunandi 

hvort fyrirtæki voru að hugsa um fagurfræðilegan hluta taflna. Margar hverjar þekja 

heilu veggina í fyrirtækjum og því var það spurningarefni hjá rannsakanda hvort útlit 

þeirra skipti einhverju máli þegar kæmi að árangri eða ávinningi. Þessi spurning var 

einnig umdeild meðal viðmælenda. Sumir telja að með því að hafa töfluna snyrtilega 

og jafnvel í einkennislitum fyrirtækisins þá muni starfsfólk og stjórnendur ganga betur 

um hana og minna þá reglulega á stefnu og gildi fyrirtækisins.  

Það er mikilvægt að taflan sé aðlaðandi. Og að það sé þægilegt að horfa á 

hana og það sé þægilegt átta i sig á því hvort að við séum í grænu eða rauðu 

eða svoleiðis og að hún líti vel út þannig að fólk langi til að hafa hana 

hreinlega uppi, uppá það að gera þá skiptir útlitið máli. Bara að hún sé 

bæði nytsamleg og líka bara gott að horfa á hana. (María Ósk 

Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

Það er kannski erfitt að koma henni strax í það útlit sem hún á að vera í þegar tafla er 

fyrst innleidd í fyrirtæki. Oftar en ekki hefur hún tekið miklum breytingum fyrstu 

mánuði eftir innleiðingu þar sem starfsmenn og stjórnendur eru jafnvel ekki alveg búnir 
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að ákveða hvernig hún eigi að líta út og vilja jafnvel prófa notagildi hennar fyrst áður 

en hún er sett upp í eitthvert lokaútlit. En skiptir útlitið í alvöru verulegu máli þegar 

fyrirtæki setja upp töflu? 

Einu sinni gerði það það þegar ég var að byrja mér fannst þetta hundljótt, 

pappírsmiðar, kennaratyggjó, klístur mér fannst þetta ekki smart. Þetta var 

fyrsta upplifun mín fyrir svona um 10 árum síðan, ég átti nú miklu flottara 

tölvukerfi. Svo þegar ég fór að vinna meira með þetta þá áttaði ég mig á 

því að við þurfum að byrja alltaf í einhverju drafti sem er bara eitthvað krot 

og krass og enhverjir miðar og eitthvað sem lítur ekkert voðalega vel út. 

Hinsvegar þegar taflan er tilbúin og við búin að keyra hana þá er einn af 

lokapunktunum að koma töflunni í lúkkið á skrifstofunni eða logo litina til 

að gera hana huggulega því það skiptir máli bara hvernig fólk gengur um 

hluti, ef hlutir eru huggulegir þá göngum við betur um þá en þegar við erum 

að setja upp töfluna þá má hún vera soltið kraðak einhvernvegin hingað og 

þangað, vegna þess að  þetta er vinnu... þetta er draft, hún er í uppsetningu 

en einhverntíman vill maður sjá hana vera orðna huggulega. (Þórunn M. 

Óðinsdóttir, 9. desember 2016) 

Það er einmitt tilgangurinn í upphafi að byrja bara, ekki týnast í útlitspælingum í 

upphafi heldur byrja að halda utan um verkefni og mælikvarða með sýnilegum hætti án 

þess að það þurfi að fara mikil vinna í hönnun og útlit strax. Einn viðmælenda komst 

vel að orði að þegar talið barst að stöðluðum töflum sem sum fyrirtæki eru með. Það sé 

lykillinn að stöðugleika að leyfa fólkinu sjálfu að þróa töfluna og útlitið á henni. 

...ég er á móti því að vera með staðlað form á töflum að þetta sé eitthvað 

blueprint [...]það er ekki þannig. Í raun, sko ég myndi segja og segi oft fyrir 

fyrirtæki sem ég er að vinna með, mér er alveg sama, settu blað uppá vegg, 

byrjaðu bara að vinna með blað. Þú þarft ekki endilega að kaupa þér töflu. 

Það er ekki það sem er issuið í þessu, issuið er að þú ert að koma með, þú 

ert að fara með fólk þarna og þú ætlar að láta það byrja á því að vinna 

saman, það er það sem er gúffið í þessu. Og ef fólkið fær tækifæri til þess 

að þróa þessa töflu sjálft, þá eru margfalt meiri líkur á því að þetta verði 

sustainable til lengri tíma litið. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Viktoría tekur í sama streng og undirbýr starfsfólkið undir það að töflurnar verða ljótar 

til að byrja með en svo þegar það er búið að „ná rithmanum og við vitum að þetta er 
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það sem við viljum og þá getum við gert hana fallega“. Ef töflurnar hafa sýnt frammá 

virkni sína þá geta starfsfólk og stjórnendur gert hana meira fyrir augað. 

 

4.2 Tilgangur 

En hver er raunverulegur tilgangur með þessari aðferðafræði. Í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar kemur fram að sýnileg stjórnun er notuð fyrst og fremst til þess að koma 

auga á vandamál og frávik hratt og örugglega, auka virði og bæta gæði. Viðmælendur 

eru sammála því að með því að nota sýnilega stjórnun þá geturðu séð strax hvort þú ert 

kominn á ranga braut og hvort það eru einhver frávik sem þarf að bregðast við.  

Sýnileg stjórnun er allt sem þú notar til að geta flaggað, ef það er 

afbrigðilegt ástand, þannig að þú vilt geta séð undir eins, er þetta ekki í 

lagi eða er þetta í lagi og svo þarftu að bregðast við. (Viktoría Jensdóttir, 

2. febrúar 2017) 

Einn viðmælenda segir að tilgangur sýnilegrar stjórnunar sé einnig að þróa fólk áfram 

í starfi. Mörg fyrirtæki sjá ekki þann tilgang með því að setja upp töflur, upphaflegur 

tilgangur er oftast að reyna að lækka kostnað og taflan notuð sem stjórntæki til 

niðurskurðar en það er ekki upphaflegur tilgangur þeirra. 

...en aðalatriðið var það að þetta er tæki til að þróa fólk, og þess vegna eins 

og ég segi svo grátlegt að sjá öll þessi fyrirtæki hérna á Íslandi sem eru að 

innleiða töflur útum allar trissur að þau eru ekki að nota þær til þess að 

þróa fólk. Það sem þau dreymir um er að lækka kostnað, þess vegna kannski 

fóru þau útí þessa vinnu, og þess vegna var farið að setja upp töflur og þess 

vegna verður taflan oft svona harður húsbóndi af því að þetta er notað sem 

stjórntæki til þess að herða. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Mikilvægt er að fyrirtæki átti sig á upphaflegum tilgangi með því að taka upp 

sýnilega stjórnun. En þrátt fyrir að allir viðmælendur voru sammála um það 

að tilgangurinn væri að koma auga á vandamálin þá hefur sýnileg stjórnun 

einnig þau áhrif á starfsmenn og stjórnendur að þeir eru sífellt minntir á þau 

verkefni sem þarf að sinna og halda mönnum við efnið.  

Það er líka einn tilgangurinn með þessu þetta er alltaf að minna mann, 

þess vegna er þetta sýnileg stjórnun sko af því að, þú stendur kannski 

með kaffibollann og ferð að gjóa augnunum og æ demet maður ég þarf 
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að klára þetta fyrir næsta fund. Það er neflilega líka það áhrifaríka. 

(Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

 

4.3 Innleiðing 

Þegar ákvörðun um innleiðingu á sýnilegri stjórnun hefur verið tekin þarf að ákveða 

einnig hvaða árangri eða markmiði ætlar fyrirtækið að ná fram með innleiðingu. Hvert 

er markmiðið með innleiðingunni? Hvaða vandamál ætlar fyrirtækið að leysa? Þessum 

spurniningum þurfa eigendur og stjórnendur fyrirtækja að spyrja sig. Allir viðmælendur 

voru sammála um það að fyrirtæki yrðu að hafa tilganginn á hreinu og markmið um það 

hverjir eiga að nota þetta og hvernig, áður en farið væri í innleiðingu.  

Í fyrsta lagi verður að koma ákvörðun frá þeim sem að ráða eða eiga 

fyrirtækið. Þeir náttúrlega verða að að setja tóninn með það hvað á að nota 

þetta. Á að nota þetta fyrir árangursmælingar, á að nota þetta til þess að 

láta fólk hlaupa eins og hamstrar í hjóli, á að nota þetta eingöngu fyrir 

verkefnastjórnun, upplýsingar? Þannig að fyrsta skrefið er náttúrulega 

alltaf ákvörðunin frá yfirstjórnendum eða eigendum. Síðan eru til auðvitað 

margar útfærslur hvernig er farið í þetta. En sko, best er alveg sama 

hvernig þetta er gert, að vinna þetta með aðkomu þeirra sem eru og eiga 

að fara að nota töfluna. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Allir viðmælendur voru beðnir að lýsa því hvernig svona innleiðingarferli færi fram í 

stuttu máli og voru sumir alveg komnir með það á hreint hvaða skref þyfti að taka til að 

ná árangri á meðan aðrir töldu að það skipti öllu máli að greina hvernig 

fyrirtækjamenning er á hverjum stað fyrir sig áður en innleiðingin fer fram.  

Í fyrsta lagi það er engin ein tafla eins, það er bara svoleiðis. Það eru 

mismunandi, eða það eru svona ákveðnir módular en það er ekki one size 

fits all og meira segja sko í nákvæmlega eins starfsemi að þá eru aðeins 

öðruvísi sem hentar menningunni á hverjum stað fyrir sig. (Þórunn M. 

Óðinsdóttir, 9. desember 2017) 

Vikoría sagði að það væru mismunandi áherslur í innleiðingu eftir því hvernig töflu 

verið er að fara að innleiða, hér lýsir hún hvernig hún innleiðir mælikvarðatöflu og 

ferlatöflu: 
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Ég myndi segja að það fer eftir því hvernig töflur þú ert að fara að innleiða. 

Ég er svona með handrit, t.d. ef þú ert að fara að innleiða mælikvarðatöflu 

þá byrja ég á að halda vinnustofu með starfsmönnum þar sem ég fer yfir af 

hverju erum við að gera þetta, hver er stefna fyrirtækisins[...]En svo með 

ferlatöflu þá er ferlið þannig að maður hittir starfsmennina, fer yfir ferlið 

sem maður vill hafa tengir þetta náttúrulega við stefnuna og svo setur 

maður töfluna upp og setur inn í hólfin, ákveður tímann hvað hvert má fara 

og hvernig ætlarðu að bregðast við ef hlutirnir lenda á rauðu, það sem er 

mikilvægast alltaf er að hvernig ætlarðu að bregðast við, hvernig ætlarðu 

að problem solva og það er eiginlega alltaf það sem gleymist. (Viktoría 

Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

 

4.3.1 Undirbúningur mikilvægur 

Undirbúningur á innleiðingu er mikilvægur að mati viðmælenda. Það eru ýmsir þættir 

sem huga þarf að og tengjast hugmyndafræðinni áður en farið er í yfirgripsmikla 

innleiðingu þar sem stjórnunarhættir eru teknir til endurskoðunar og breytingar á ferlum 

eru endurmetnar.  

Áður en innleiðing á sér stað fer yfirleitt í gang greiningarvinna þar sem metið er 

hvaða markmið eru á hverjum stað, hvaða menning er til staðar og hvernig best er að 

innleiða. Sumir viðmælendur telja best að byrja hjá forstjóranum, á meðan aðrir telja 

best að byrja bara þar sem deild eða hópur er tilbúinn. Þórunn lýsir því hvernig hún 

tengir innleiðingu við skipurit fyrirtækja: 

Þannig að þegar ég er að hjálpa fyrirtækjum að innleiða töflu að þá er fyrst 

alltaf klukkutíma undirbúningsfundur með stjórnanda til að útskýra fyrir 

honum hvað þetta þýðir, hvað þetta þýðir fyrir hans stjórnunarstíl hvort 

hann treystir sér í þetta, spyr hann um markmiðin með innleiðinguninni, 

áhættur og hverjir séu í teyminu. Og hjálpa honum að skilja að við setjum 

upp töflur eftir skipuritinu, forstjórinn með sína framkvæmdarstjóra, 

framkvæmdarstjórar með sínum forstöðumönnum, forstöðumenn með 

sínum deildum og að hann sé hlekkur í keðju. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. 

desember 2017) 

Ekki töldu allir viðmælendur vænlegast að forstjóri eða framkvæmdarstjóri þurfi að 

byrja innleiðingu en að þeir megi ekki standa í vegi fyrir því að fara í innleiðingu og 
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verða að sýna ákvörðuninni skilning. Hjálmar telur að það sé ekki endilega þörf á því 

að stjórnendur séu fyrstir til að byrja innleiðingu hjá sér, heldur verði þeir allavega að 

sýna skilning og veita sínum undirmönnum stuðning ef þeir keyra á innleiðingu á undan 

þeim sjálfum og tali ekki gegn innleiðingunni. Þeir þurfi líka að geta fylgst með árangri. 

Hann segir þegar rannsakandi spyr hann hvort að það sé lykilatriði að stjórnendur byrji 

að innleiða hjá sér: 

Það er svona kannski ekki lykilatriði en það er lykilatriði að þeir tali ekki 

gegn þessu. Það er svona klassísk stjórnun, þeir verða sko en það væri 

svona í fullkomnum heimi æskilegt að stjórnendur séu með sína útfærslu. 

Og sé þá jafnvel, ef þetta er píramítafyrirkomulag eða Hosin fyrirkomulag 

að það séu allar upplýsingar að speglast uppá eina svona móðurtöflu að þá 

er það náttúrlega þeirra hlutverk að sjá um hana sko. En hvort það sé eða 

sko hvar þetta byrjar það er bara alltaf ákvörðun. (Hjálmar S. Elíeserson, 

12. janúar 2017) 

Hlutverk stjórnenda er mikið í notkun á sýnilegri stjórnun ef ná skal árangri að mati 

viðmælenda, en það verður nánar skoðað í kaflanum um stjórnendur í lykilhlutverki.   

 

4.3.2 Tímasetning 

En hvaða tímaramma eru sérfræðingar að gefa sér til að innleiða sýnilega stjórnun? Það 

er mismunandi og tengist hversu vel gengur. Allir viðmælendur eru sammála um að 

það þurfi að gefa meiri tíma en minni í undirbúning og að aðferðin verði að hafa sannað 

sig áður en deildum eða teymum er gefinn laus taumur. Það er tengt stjórnandanum og 

hæfileikum hans til leiðtogamennsku hversu vel innleiðingin gengur. Einnig skiptir 

miklu máli að fara ekki í innleiðingu á tíma sem hentar ekki sem dæmi þá hentar ekki 

tímasetning þar sem deildir eru í ástandi, sem er útaf daglegum vana s.s. sumarfrí, jólafrí 

osfrv.  

...svona útafbreytni í daglegum rekstri, þá held ég að það sé ekki gott að 

innleiða tölfur. [...] Heldur bara þegar viðkomandi rekstur er stöðugur. 

(María Ósk Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

En það verður að gefa deildum og teymum í fyrirtækjum ákveðinn aðlögunartíma enda 

er verið að fara í breytingar á stjórnunarháttum. Þórunn lýsir hérna hvernig hún telur það 
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vænlegt til árangurs að gefa öllum þann tíma sem þarf til að öllum líði vel og að aðferðin 

er farin að virka: 

...deildir eru svo rosalega mismunandi, menning er rosa mismunandi, 

stjórnendur eru mismunandi þannig að það er bara skýrt að við tökum 

þessa viku, þarna tvo þriggja tíma fundi og svo keyri ég stýri ég fyrstu 

töflufundunum þangað til að öllum fer að líða vel, ég get stýrt kannski 2, 3 

og ég hef alveg þurft að stýra uppí svona 6 fundum af því að þetta er ekki 

alveg komið og menningin er svo langt frá þessu og þá er það bara alltí 

lagi og við bara gerum það en eins og ég segi þá er ég eins stutt með hverju 

teymi og hægt er en samt nógu lengi til að þeir fái fullkominn árangur eða 

allavega að þeir komist á þann stað að aðferðin henti að þeir séu búnir að 

ná að innleiða hana í alvörunni en ekki bara soldið, næstum því eiginlega, 

heldur í alvörunni farið að virka. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 

2017)  

En telja viðmælendur mikilvægt að það þurfi að innleiða breytingar í öllum deildum 

fyrirtækisins? Rannsakandi vildi fá svör við þeirri spurningu að þó svo að ákvörðun 

um að taka upp sýnilega stjórnun hafi verið tekin, hvort allir þyrftu í fyrirtækinu að 

taka þátt eða taka upp í sinni deild eða hjá sínu teymi. Það voru allir sammála um að 

það væri æskilegt á endanum en að það væri glapræði að innleiða í öllum deildum á 

sama tíma. Best er að byrja smátt og sýna frammá árangur og að það virkar. Maríanna 

talaði um að „besta“  kjarnaferlana í höfuðstöðvunum áður en þeir færu lengra:  

En þannig sem við vinnum það er að við erum með svona ákveðna 

grunnferla, svona kjarnastarfssemisferla. Við erum að besta þá hérna í 

höfuðstöðvunum og síðan eru þeir innleiddir útá landsbyggðina, skilurðu, 

landsbyggðin er ekki að  fara eftir einhverjum öðrum ferlum, heldur erum 

við að samræma. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017)   

 

4.4. Stjórnendur í lykilhlutverki 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn töluðu mikið um hlutverk stjórnenda þegar kemur 

að árangri í innleiðingu á sýnilegri stjórnun. Það er algjört lykilatriði að stjórnendur tali 

ekki gegn innleiðingunni og að þeir spili stórt hlutverk gagnvart starfsfólkinu, þjálfun 

og undirbúning þess. En stjórnendur eru jafn misjafnir og þeir eru margir og þetta skref 

í átt að breytingum á stjórnunarháttum hefur reynst mörgum mjög erfitt að taka. En 
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þetta er talið vera eitt algengasta vandamálið við innleiðingu á straumlínustjórnun, það 

er að yfirstjórnendur skuldbinda sig ekki verkefninu og telja það ekki vera nægjanlega 

mikilvægt fyrir fyrirtækið (Koch ofl., 2012).  Allir viðmælendur í rannsókninni höfðu 

fengið einhverja kennslu eða þjálfun í aðferðum sýnilegrar stjórnunar. En er það 

mikilvægt að stjórnendur fái einhverja þjálfun? 

 

4.4.1 Leiðtogaþjálfun 

Hver er munurinn á góðum og slæmum stjórnanda? Þegar farið er í yfirgripsmiklar 

breytingar sem hafa mikil áhrif á menningu innan fyrirtækja getur verið mikill styrkleiki 

að hafa stjórnendur sem hafa persónueinkenni sem efla leiðtogahæfileika hans. 

Árangursríkur leiðtogi hefur marga kosti og hafa einkenni hans verið víða túlkuð.  

Góður leiðtogi ber virðingu fyrir öðrum, hefur velferð sinna starfsmanna í fyrirrúmi, 

hefur réttlætiskennd og er heiðarlegur. Slíkur leiðtogi byggir upp sitt teymi sem 

samfélag þar sem menning er byggð á trausti, jafnrétti og réttlæti (Sigurður Ragnarsson, 

2011). Lykilatriði í sýnilegri stjórnun er leiðtogamennska og eru leiðtogar hvetjandi og 

styðjandi við sitt starfsfólk. Hjá Toyota er litið á góða leiðtoga sem algjört 

grundvallaratriði til að ná árangri. Leiðtogar þeirra setja sér markmið og hafa áhuga á 

að rækta sína eigin leiðtogahæfileika. Þeir þroskast og þróast í starfi, komast yfir 

hindranir og setja liðinu sínu markmið sem styðja við langtímamarkmið fyrirtækisins 

(Liker og Convis, 2012). En er hægt að þjálfa upp góðan leiðtoga? Maríanna telur það 

mjög mikilvægt til að halda áfram því starfi sem þau vinna við að efla leiðtogahæfileika 

sinna stjórnenda og eru að hefja vegferð með þeim í átt að betri leiðtogahæfileikum. 

Þannig að það hefur verið áskorunin okkar og það sem við höfum verið að 

taka soldið í gegn í leiðinni í að þjálfa stjórnandann í að vera leiðtogi [...] 

Við erum fara að setja í gang leiðtogaþjálfun með stjórnendum í heilan 

vetur. Af því að það er eitt að fara á námskeið og finnast þetta áhugavert 

því það er annað að fara bara í þjálfun þar sem þú ert í raun að breyta 

tiltekinni hegðun, og ná árangri þannig að það festist. (Maríanna 

Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

Pétur telur að hægt sé að kenna stjórnendum ýmsa hluti og aðstoða þau í að ná þeim 

árangri sem fyrirtæki væntir. 
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...það sem þarf að kenna fólki, almennt í að umgangast fólk að vera góður 

í að lesa fólk og vera ekki of harður við fólk og vera auðmjúkur, sko 

auðmýkt er alveg rosalega fyrirferðamikil í lean af því að þú ert nú að vinna 

við menningu og sem stjórnandi þarftu að vera rosalega auðmjúkur og það 

séu svona allskonar atriði sem þú þarft að kenna fólki að vera. (Pétur 

Arason, 3. febrúar 2017) 

Pétur nefndi einnig að það væri mikilvægt að leyfa stjórnendum að gera mistök og gefa 

þeim tækifæri til þess að læra og þróast án þess að afhenda þeim nákvæmt kort af því 

hvernig þeir eiga að stjórna eða skipuleggja sig gagnvart töflunni. Þórunn lýsti því 

hvernig stjórnendur verða að hafa ákveðna eiginleika til að ná betri árangri og að 

leiðtogahæfileikar styðja við jákvæða innleiðingu á töflum. 

...þetta tilheyrir lean menningu maður þarf að vera ákveðin tegund af 

stjórnanda til að þrífast vel í lean menningu og þeir sem eru miklir leiðtogar 

að þeir eiga miklu auðveldara með að innleiða töflur hjá sér vegna þess að 

lean stjórnandinn er í rauninni mikill leiðtogi en þeir sem eru stjórnendur 

líkt og skipstjóri sem segja bara það á að gera þetta og hitt að þessi aðferð 

hentar þeim í rauninni ekkert rosalega vel vegna þess að töflurnar ganga 

útá liðsheild og samvinnu og umbætur og virkja fólk til umbóta og auðvitað 

bregðast við frávikum og bara sjá hvernig gengur í vinnunni og stýra álagi 

og veita starfsmönnum s.s. þetta byggir á virkri þátttöku starfsmanna í 

ákvarðanatöku líka og það hentar ekkert rosalega vel stjórnanda sem er af 

gamla skólanum eða hlutlausa stjórnandanum sem vill helst ekki taka 

ákvarðanir. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 2017) 

Rannsóknir erlendis eru í samræmi við ályktanir viðmælenda en það er mikilvægt að 

stjórnendur bregðist við í samræmi við stjórnunarhætti fyrirtækis og taki ákvarðanir í 

samræmi við stefnu og framtíðarsýn fyrirtækis. Í öllu daglegu starfi verður stjórnandi 

að hafa aðferðir sýnilegrar stjórnunar í huga með það að markmiði að þróa og efla 

starfsmenn eða deildir sem hann vinnur með. Ef stjórnandinn tileinkar sér ekki þessa 

stjórnunarhætti þá eykur það líkurnar á að innleiðing misheppnist (Koch ofl., 2012). 

 

4.4.2 Stuðningur 

En til þess að sýnileg stjórnun geti þjónað tilgangi þá verður viðbragðskeðjan að virka 

og fyrirtæki að hafa skilning á því til hvers verið er að nota þessa hugmyndafræði. 
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Stuðningur er því gríðarlega mikilvægur til að viðhalda og ná árangri. Allir 

viðmælendur töluðu um hvað stuðningur næsta stjórnanda væri mikilvægur. Ef hann er 

ekki til staðar þá fellur verkefnið um sjálft sig. Sem dæmi þá eru ekki allir stjórnendur 

fæddir leiðtogar og þeir þurfa mikinn stuðning í upphafi.  

Auðvitað þetta fer eftir stjórnandnaum hversu confedant hann er auðvitað 

er náttúrulega ekki gott að hafa stjórnandann sem að hefur ekki áhugann 

og er kannski ekkert brjálæðislega spenntur fyrir þessu og veit ekki alveg 

hvað hann á að gera,  þá er hann kannski ekki besti maðurinn til að fronta 

þetta til að byrja með en hann er samt lykilmaður en þarf bara að fá aðeins 

meiri aðstoð. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 

Þórunn tekur í sama streng og segist innleiða alltaf eftir skipuritinu, byrjar efst og fer 

svo niður til þess að næsti yfirmaður sé alltaf til staðar fyrir þann næsta fyrir neðan og 

hún segir að „það skiptir svo mikilu máli að það sér stuðningur og skilningur á töflum 

hjá næsta stjórnanda fyrir ofan. Og maður skilur ekki og kann ekki nema maður hafi 

prófað sjálfur og fengið kennslu og þjálfun“. María hefur fengið mikinn stuðning hjá 

sínu fyrirtæki í gegnum tíðina og segir að stjórnendur sýni aðferðinni mikinn skilning 

og því séu þau að ná árangri. En það er annað sem skiptir máli varðandi stuðninginn 

sem er net, eða keðja sem þarf að virka ef upp koma vandamál. Að hægt sé að leita til 

næsta yfirmanns eða að menn viti hvaða aðgerða þarf að grípa ef upp kemur atvik sem 

þarf að leysa og það strax. Viktoría hefur áhyggjur af þessu viðbragðsferli hjá 

fyrirtækjum, að það sé ekki skýrt.  

...að það sé skýrt af hverju erum við að þessu og líka þetta að það er ekkert 

eins glatað að vera búin að drilla í fólk að maður ætlar að vera með töflur 

og mæla það sem skiptir máli og við ætlum að bregðast við og svo kemur 

eitthvað upp og það bregst enginn við. Þá fer fólk bara jájá þetta er bara, 

eins og þetta sama... það á ekkert að fara bregðast við. Það var það sem 

var gott við Alcoa var að sense of urgency var alltaf svo hátt, þetta er 24/7 

verksmiðja, þannig að ef eitthvað kom upp í steypuskálanum þá var því 

alveg hent uppá hæsta level bara á 2-3 tímum. Og ég myndi segja að það 

sé kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að fara úr Alcoa umhverfinu 

er að reyna að ná þessu sence of urgency. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 

2017) 
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4.4.3 Eftirfylgni 

Eftirfylgni stjórnenda er jafnmikilvægur og stuðningur að mati viðmælenda. Það verður 

að fylgja verkefninu eftir gæta þess að starfsmenn og stjórnendur séu á réttri leið þegar 

innleiðing hefur átt sér stað. Ekki er til ein stöðluð aðferð til eftirfylgni heldur verður 

hver og einn að finna hjá sér hvað virkar á hverjum stað fyrir sig.  

Þeir sem eru að gera þetta þeir þurfa náttúrulega að hafa bein í nefinu til 

þess að fylgja þessu eftir og hjálpa í raun og veru starfseminni, þannig að 

koma þessu fyrir [...] og það er líka hitt að það er ekki til nein stöðluð 

aðferð til þess að gera eitt eða neitt í Lean þó að margir myndu segja þér 

að það sé þannig. Þá er það bara ekki þannig. Það eru til allskonar góð 

ráð en eftir því sem þú gerir hlutina oftar þá færðu betri reynslu í að gera 

hlutina. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Eftirfylgni yfirmanna er lykilatriði og það skiptir máli fyrir starfsmenn að fá endurgjöf 

að ofan um að það sé verið að gera rétt og að þetta skipti fyrirtækið einhverju í rekstri 

þess.  

Ég var í banka um daginn þar sem þessi 4DX hugmyndafræði er –öll keyrð 

á töflum en þar var bankastjórinn fremstur í flokki að leiða það verkefni og 

hann fór í sviðin og deildir og var viðstaddur fundi og þú færð ekki öflugri 

eftirfylgni en það og stuðning. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Í einni af vettvangsheimsóknum rannsakanda þá kom upp umræða um eftirfylgni og í 

einu fyrirtæki þá töldu starfsmenn þeim þætti ábótavant. Mögulega er ástæðan sú að 

starfsemi er á landsbyggðinni langt frá höfuðstöðvum fyrirtækisins. Það er mikilvægt 

umhugsunarefni fyrir fyrirtæki að eftirfylgni og stuðningur nái til allra starfsmanna og 

útibúa fyrirtækja um allt land. Það kom einnig fram í annarri vettvangsheimsókn að 

starfsfólkið upplifði að það vantaði eftirfylgni og að sumar töflur og sum verkefni höfðu 

dalað. 

 

4.4.4 Ábyrgð 

Þrátt fyrir að stjórnandi sé formlegur ábyrgðarmaður töflu og funda þá finnst 

viðmælendum að árangur tengdur töflunni sé á höndum teymisins eða deildarinnar sem 

vinnur með töfluna. Stjórnendur eru hinsvegar að sjálfsögðu algjör lykilhlekkur við að 

koma sínu teymi á þann stað að það upplifi samábyrgð á verkefninu. Viðmælendur eru 
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allir sammála um að stjórnandi sé ekki endilega fundarstjóri eða beri ábyrgð á því að 

leysa vandamálin sem upp koma heldur að með tímanum taki hópurinn ábyrgð á því að 

fylgja eftir þeim reglum sem settar hafa verið og finni til samkenndar. Stjórnandinn 

verður að sjálfsögðu að grípa inní ef þörf er á en lykilatriði er að vinna sem teymi. 

Viktoría segir að ef upp komi vandamál sé ábyrgð teymisins að finna lausn og 

mikilvægt að fólk upplifi ekki að það sé einangrað og þurfi að bera sértæka ábyrgð á 

einstaka hlut. Það er því mikilvægt að stjórnandi eða einhver sem er að stýra fundi spyrji 

teymið sitt réttu spurninganna til að ná uppá yfirborðið hvað er í raun að gerast.   

Í upphafi er það típýskt að það sé stjórnandi. En það sem við höfum lagt 

upp með að hann er í leiðtogahlutverkinu og er að sýna frammá virðið og 

er að taka á móti ef það er eitthvað sem má betur fara og eitthvað svona, 

svo þegar þetta er komið í ákveðinn takt þá höfum við beðið stjórnandann 

um að fara aðeins til hliðar og leyfa fólki aðeins að skína. (Maríanna 

Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

 

4.5 Fólk 

Í öllum viðtölum við viðmælendur var það upplifun rannsakanda að mannlegi þátturinn 

væri ofar öllu öðru. Eftir að hafa keyrt viðtölin í gegnum orðatalningaforrit þá kom í 

ljós að orðið fólk var næst mest notað í öllum viðtölum. Því var það borðleggjandi að 

eitt af þemum rannsóknarinnar væri einfaldlega fólk. Viðmælendur ræddu ýmislegt sem 

tengdist almennt fólki í tengslum við sýnilega stjórnun og hvaða þætti bæri að varast 

og hvaða þættir væru vænlegir til árangurs.  

Í þessum hluta verður farið yfir þjálfun, menningu, samskipti, mannlega hlutann, 

þátttöku og teymisvinnu. Þessir þættir skipta miklu máli þegar kemur að innleiðingu 

sýnilegrar stjórnunar og því að ná árangri.  

 

4.5.1 Þjálfun  

Þegar farið er í innleiðingu á sýnilegri stjórnun verður að þjálfa og kenna starfsfólki 

helstu undirstöðuatriði og útskýra vel hvert markmiðið er með innleiðingunni. 

Viðmælendur höfðu frá ýmsum aðferðum að segja varðandi þjálfun starfsfólks alveg 

frá því að kenna þeim að skrifa miða sem fer á töfluna uppí framkomuþjálfun og að efla 

framsöguhæfileika. En til þess að tafla virki þá verður að þjálfa starfsfólkið. Þar sem 
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lagt er mikið upp úr því að allir beri ábyrgð og að allir geti komið fram á fundi og stýrt 

fundum þá verði að aðstoða starfsmenn í að efla þá veikleika sem þeir telja sig hafa.  

Og það skiptir líka máli og hefur komið í ljós hjá okkur að það skiptir máli 

að fólk sé bara almennt þjálfað í að koma fram í framsögu. Það er bara 

ekkert sjálfsagt að fólk geti komið fram og talað fyrir framan stóran hóp af 

fólki, þannig að ég myndi segja að ef fólk á að vera að stjórna töflufundum 

í stórum hópi og þá er ég að tala um kannski yfir 5 manns eða eitthvað, 5 

og upp úr er orðið soltill hópur að þá finnst mér skipta máli að fólk hafi 

einhverja þjálfun í framsögu og sé bara soltið öruggt með sig. (María Ósk 

Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

Einn viðmælendanna sagði frá því að í raun sé það sem mestu máli skiptir er að upplifa 

lærdóm í gegnum reynslu. Auðvitað er gott að fá einhverja kennslu en „þú lærir langbest 

á að gera þetta“ (Pétur Arason, 3. febrúar 2017). Þórunn undirbýr starfsmenn vel fyrir 

innleiðingu og heldur nokkra fundi áður en farið er í innleiðingu og verið að breyta 

verklagi hjá starfsfólki. Á þeim undirbúningsfundum er taflan hönnuð í samstarfi við 

fólkið og í kjölfarið fer hún í að kenna og þjálfa fundarstýringu. Þórunn er ráðgjafi og 

aðstoðar á fyrstu fundum með kennslu og þjálfun. 

Þá er taflan tilbúin til að við getum keyrt fyrstu fundina þá stýri ég fyrstu 

fundina, kenni fólkinu fundarstýringu, held áfram að útskýra, er að kenna 

og þjálfa, og þegar fundurinn er farinn að rúlla rosa vel og öllum er farið 

að líða rosalega vel með þetta þá tekur stjórnandinn við og hann stýrir og 

ég fylgist með og kem með leiðbeiningar. Þegar þetta er farið að rúlla vel 

að þá tekur næsti við og stýrir og þá er mínu hlutverki í augnablikinu lokið. 

(Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 2016) 

Þjálfun og kennsla er mikilvægur hluti þegar stýra á töflufundum. Einn viðmælanda 

sagði að það væri algjör forsenda fyrir því hvort árangur náist að þjálfa fólkið og veita 

því stuðning. 

Já, það er nauðsynlegt, vegna þess að ég sé mjög mikinn mun á fólki, 

annaðhvort er það vant að stjórna og fer að stjórna svona töflufundum og 

fólk sem er það ekki og það getur alveg verið make or brake hvernig taflan 

funkerar. Það er mjög mikilvægt hlutverk, og hafa varatöflustjóra og gefa 

þeim support, kenna þeim. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017) 
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Í vettvangsheimsóknum þá spurði rannsakandi einmitt útí þennan hluta sýnilegrar 

stjórnunar hvort starfsfólk fengi þjálfun eða fræðslu. Á einum staðnum var mikil 

fræðsla og kennsla í 6 vikur þar sem fólkið hafði hjá sér ráðgjafa sem aðstoðaði þau við 

að ákveða mælikvarða á töfluna með því að greina þeirra störf, hvaða þættir væru 

mikilvægir fyrir fólkið. Á öðrum stað kom fram að það væri enginn sérstakur töflustjóri 

heldur bæri allt starfsfólkið sameiginlega ábyrgð á töflunni en það kæmu allir 

starfsmenn í hverri deild að því að hanna töfluna og ákveða mælikvarða og verkefni. 

Hjá þessu fyrirtæki voru allir starfsmenn teknir í þjálfun þar sem þeim var m.a. kennt 

að skrifa á miða og koma með hugmyndir að umbótaverkefnum. Á þessum sama stað 

töldu starfsmenn að ári eftir innleiðingu hafi stuðningur dalað og þau þyrftu að sinna 

og efla eftirfylgni til að viðhalda góðum árangri. Í þriðju vettvangsheimsókninni kom 

fram að starfsmenn í einni deildinni hafa náð framúrskarandi árangri á sviði 

töflustjórnunar og halda fundinn algjörlega sjálf. Sú deild var fámenn og töldu þau það 

vera styrkleika. Þau höfðu meiri stjórn, voru búin að byggja upp traust hjá hvort öðru 

og mikil samvinna einkenndi deildina. Á sama vinnustað en í annarri deild hinsvegar 

voru töflufundirnir ekki eins skilvirkir og þátttaka allra starfsmanna virtist ekki skipta 

máli enda sá fundur mjög stór og vel yfir 20 manns á þeim daglegu fundum. Þegar 

hópur er svona stór þá er 10-15 mínútur ekki nægur til að allir geti komið sínum 

hugmyndum á framfæri. Það er umhugsunarvert ef starfsmenn geta ekki nýtt þjálfun 

sína og þekkingu á fundum. Þegar best lætur á hlutverk fundarstjóra að skiptast á milli 

starfsmanna. Það getur einnig tengst fyrirtækjamenningu hvort það tekst eða ekki.  

Í hinum fullkomna heimi í mínum huga er það þannig að það eigi að vera 

róterandi, það eiga allir að geta stjórnað. En í upphafi er það náttúrulega 

bara þannig og það fer aftur, því þú ert að nefna fyrirtækjamenningu, þú 

ert kannski með einhvern hóp sem bara er ekkert vanur að tala, kannski fólk 

úr mismunandi deildum eða það er kannski bara einhvernvegin byggt inní 

fyrirtækjamenninguna að þú vilt ekki vera að tala. Í hinum fullkomna heimi 

er best að þetta sé róterandi. (Hjálmar S. Elíeserson, 12, janúar 2017) 

Umfjöllunarefni næsta kafla er fyrirtækjamenning og hvernig hún tengist 

viðfangsefninu. 
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4.5.2 Fyrirtækjamenning 

Hvað með menningu fyrirtækja? Hefur sýnileg stjórnun raunveruleg áhrif á núverandi 

menningu hjá fyrirtækjum og getur hún jafnvel breytt menningu? Þar sem í sýnilegri 

stjórnun er allt uppá borðinu og allir verða í rauninni vitni að því sem hver og einn er 

að gera, þá verður ósjálfrátt til öðruvísi skilningur á hlutum sem snúa að því að leyfa 

mistök og efla lærdóm starfsmanna. Að læra af mistökum er stór hluti af sýnilegri 

stjórnun og að fyrirbyggja að mistök komi fyrir aftur. Eitt af því sem stjórnendur þurfa 

að átta sig á í upphafi er að menningin á vinnustaðnum getur breyst við að taka upp 

aðferðafræðina. 

Sem þýðir að kúltúrinn verður að vera þannig að það má gera mistök, og 

eins og Spotify [...] þeir sögðu, við ætlum að gera mistök hraðar heldur en 

allir, en við ætlum ekki að gera sömu mistökin.[...] Það verður að gefa það 

út, að núna ætlum við að leyfa ykkur að gera mistök. (Viktoría Jensdóttir, 

2. febrúar 2017) 

Svo getur þetta haldist í hendur, það er að tafla getur hvatt til góðrar menningar og 

jákvæðari samskipta. Einnig getur núverandi vinnustaðamenning leitt til þess að 

innleiðingin gangi betur fyrir sig og árangur náist fyrr.  

Og það skiptir líka máli til þess að innleiða töflu að þú hafir góðan móral 

og þú hafir svona þetta, svona góðan grunn til að byggja á. Þannig að það 

er örugglega mjög erfitt að innleiða Lean eða töflur í fyrirtæki þar sem allir 

eru fúlir á móti og eru bara áskrifendur að laununum sínum eða eitthvað 

þannig. (María Ósk Kristmundsdóttir, 1. desember 2016) 

En misheppnuð innleiðing getur einnig orðið til þess að gera góða vinnustaðamenningu 

verri ef ekki er haldið vel á málum. Hjálmar benti á að það verði að gæta þess að 

viðhalda góðum anda og nálgast hópa á mismunandi hátt, ekki virkar endilega það sama 

á alla. 

Í fyrsta lagi ef það er frábær stemming og frábær hópur þá er bara þetta til 

að bæta stemminguna. Að fólk fái að taka þátt í að gera hlutina ennþá 

einhvernveginn líflegri, skemmtilegri og sýnilegri. Að sama skapi ef þú ert 

með mjög þunga og neikvæða menningu þá getur þetta bætt hana líka sko. 

Ef þetta misheppnast að þá líka geturðu gert hamingjusama fólkið neikvætt 
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og neikvæða fólkið ennþá neikvæðara. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 

2017) 

Það sem sýnileg stjórnun getur einnig gert fyrir menningu að mati viðmælenda er að 

auka skilning starfsmanna á mikilvægi starfs hvers annars. Oft uppgötvast að álagið er 

misjafnt á starfsmenn og því gefst tækifæri til að jafna það út og efla samvinnu og 

samkennd. Sýnileg stjórnun getur líka upprætt ákveðna togstreitu á milli starfsmanna 

um það hver vinnur mest og hver vinnur minnst. Með þessum hætti kemur það 

bersýnilega í ljós og sameiginlegur skilningur verður til á vinnustaðnum og menning 

getur breyst frá því að vilja ekki viðurkenna mistök í það að taka þau mistök sem verða 

og flagga þeim fyrir framan alla og biðja um hjálp. 

...en í sumum tegundum af deildum og fyrirtækjum er menningin þannig að 

fólk vill ekki, fólk er að upplifa að það sé að viðurkenna mistök í staðinn að 

það sé að grípa frávikin þegar þau eru að koma upp. (Þórunn M. 

Óðinsdóttir, 9. desember 2016)  

Þórunn telur hinsvegar að bara með því að setja upp töflur þá sé ekki búið að leysa þau 

vandamál sem svona vinnustaðamenning er að glíma við. Þau þurfa að fara í miklu 

stærri og meiri vinnu með sitt fólk heldur en bara að henda upp töflu. En hver er ástæðan 

fyrir því að menningin geti breyst svona þó svo verið sé að fara í aðra stjórnunarhætti? 

Af hverju viðheldur fólk ekki bara sinni menningu þótt að það sé búið að setja upp 

töflu? Pétur hafði tilgátu um það: 

Þú ert alltaf að fara að breyta einhverju og þar með ertu að fara að hafa 

áhrif á menninguna. En þú veist, klárlega og þú heyrir örugglega margar 

sögur um það að þú getur lyft upp móralnum á vinnustað bara...en útaf 

hverju er það? Það er mjög athyglisvert það er ekki útaf töflunni sem slíkri 

heldur útaf því að fólk er alltíeinu farið koma saman og eiga samskipti sem 

það hafði ekki áður. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Eftir að hafa rætt um vinnustaðamenningu og fólk við viðmælendur þá virtist stóra 

málið í þessu öllu vera samskiptin á vinnustað, því þau aukast. Með því að tala saman 

þá koma vandamálin oft uppá yfirborðið.  

Hvað er það sem gerist í samskiptum á milli starfsmanna og stjórnenda við innleiðingu 

á sýnilegri stjórnun? Hefur hún góð áhrif eða slæm? 
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4.5.3 Samskipti 

Allir viðmælendur voru á sama máli um það að með því að taka upp sýnilega stjórnun 

væri búið að skapa vettvang fyrir samskipti á milli starfsmanna og stjórnenda. 

Hinsvegar væru nokkrir þættir sem þyrfti að hafa í huga þegar opnað er fyrir slíkar 

flóðgáttir. Það verði hinsvegar að hafa ákveðna stjórn á umræðunum og að það væri 

vænlegt til árangurs að kenna starfsmönnum nokkur lykilatriði almennra samskipta. Ef 

starfsmenn eru vel undirbúnir þá getur þetta orðið til þess að efla samskipti á jákvæðan 

hátt. Maríanna kynnti fyrir rannsakanda mjög sniðuga aðferð sem hún kennir á sínum 

vinnustað til þess að efla jákvæð samskipti og leið til þess að hjálpa fólki að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu án þess að allt fari í loft upp. Aðferðin nefnist á ensku Five 

disfunctional of a team. Maríanna teiknaði píramída sem rannsakandi setur upp. Sjá 

mynd 13. 

Þetta er s.s. þríhyrningur, ég er ekki 

með meistaragráðu í að teikna, en 

það byggist allt á trausti, ef að er 

ekki traust til staðar þá komumst við 

ekkert áfram. Og þetta eru bara 

árangursrík teymi, þegar traustið er 

til staðar þá getur maður átt þennan 

heilbrigða ágreining. Heilbrigður 

ágreiningur er að ég þori að segja 

það sem ég meina og hinn er ekki að 

gagnrýna heldur að skilja hvað ég á við og eiga þennan ágreining, 

heilbrigða, koma með sitthvort sjónarhornin af því að þannig koma oft 

bestu og sterkustu lausnirnar. Það sem að gerist svo er að ég get átt þennan 

heilbrigða ágreining og það er eitthvað ákveðið en það var samt ekki 

akkúrat það sem ég er sannfærð um en við sem teymi ákváðum þetta og þá 

þarf ég að skuldbinda mig þó svo að þetta hafi ekki verið akkúrat það sem 

að ég meinti þá var þetta lendingin og ég get ekki bara farið og gert eitthvað 

annað. Við sem teymi erum að skuldbinda okkur að gera og það er leyfilegt 

að, það sem kemur hérna. Samábyrgð, Það er leyfilegt fyrir liðsmenn mína 

að pikka í mig ef að ég er ekki að fara eftir því sem ég skuldbatt mig til þess 

að gera og þannig náum við árangri. Þetta er bara leið fyrir teymi til að 

verða árangursrík. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

Mynd 13. Árangursrík teymi. Framsetning höfundar byggt 

á frásögn Maríönnu Magnúsdóttur 
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Pétur lagði meiri áherslu á skilning á milli starfsmanna til þess að ná árangri í 

samskiptum þ.e. að menn verði að sýna hver öðrum umburðalyndi og skilja að við 

hugsum ekki öll eins.  

...við erum að vinna saman og ég er að pirra mig á því að við hugsum ekki 

eins og við gerum það rosalega oft sem manneskjur og við erum að pirra 

okkur á því að fólk sé ekki eins og við, en um leið og við föttum að fólk er 

svo ótrúlega mismunandi og bara skiljum það, af því að það er til eitthvað 

sem heitir mismunandi karakterar sem hafa mismunandi einkenni og um 

leið og maður bara er kynntur fyrir þessu öllu og fattar þetta þá verður 

maður miklu auðmjúkari og allt öðruvísi. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Viktoría segir að samskipti sé einn þáttur sem starfsmenn telji að vanti þegar 

starfsmannakannanir eru sendar út. Þegar sjónræni parturinn er kominn í gagnið og 

fundir haldnir er mun líklegra að starfsfólk upplifi að það sé verið að tala við það og 

gagnkvæm samskipti eigi sér stað. Þórunn segir frá því að ánægja starfsmanna eykst 

yfirleitt eftir innleiðingu sýnilegrar stjórnunar. Fólk tali um að það fái að taka þátt og 

koma með hugmyndir sem tengjast markmiðum fyrirtækis og „sér að þeim hugmyndum 

er virkilega hrundið í framkvæmd þá steinliggur þetta“.   

 

4.5.4 Mannlegi þátturinn 

Þegar öllu er á botnin hvolft þá erum við öll mannleg. Eins og fram kom í kaflanum um 

samskipti þá vill fólk að það sé komið fram við það af virðingu, hlustað af alúð og að 

það finni að það skipti einhverju máli. En þegar fólk hefur jafnvel farið í gegnum erfiðar 

breytingar, uppsagnir eða hefur áður upplifað neikvæð áhrif af innleiðingu sýnilegrar 

stjórnunar  getur verið erfiðara að klífa brekkuna því traust starfsmanna sé ekki til 

staðar.  

Ég held að það sé lykilatriðið hérna, eins og hjá einu fyrirtæki þar sem við 

vorum að innleiða töflur það var búið að vera mikið af uppsögnum, og fólk 

hafði enga trú á þessu það bara jájá það er alltaf eitthvað nýtt.. og þá fann 

maður að þetta var kannski ekkert að fara að ganga, maður var bara ekki 

með einhvernvegin. Fólk var ekki að þora að segja það var bara hrætt, það 

er það versta að það ríkir ekki traust og fólk þorir ekki að segja og er 

kannski alltaf að reyna að fela hlutina. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 2017)  
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Maríanna vildi benda á það að fólk þrífst á viðurkenningu og það sé ekki gott fyrir 

mannlegu hliðina að vera sífellt að einblína á vandmálin sem eru að koma upp. Það er 

mikilvægt að fagna þeim sigrum sem menn eru að ná og það hjálpar fólki að þróast í þá 

átt að ná árangri. En það er einmitt einn þáttur í því að fyrirtæki geta náð framúrskarandi 

árangri er hvatning til starfsmanna, sem og þróun þeirra og efling í starfi (Hino, 2006). 

 

4.5.5 Þátttaka 

Hver er þá lykillinn að því að fá starfsfólk til að taka þátt í þessari vegferð? 

Viðmælendur voru allir spurðir hvort þeir kynnu einhverja aðferð sem miðaði að því að 

virkja starfsfólk til þátttöku og/eða hvort þátttaka þess skipti máli til þess að ná árangri. 

Allir voru því sammála að þátttaka þess væri lykilatriði til að ná raunverulegum árangri 

því ferlið byggi allt á starfsfólkinu og þátttöku þess í verkefninu. Þegar svara átti 

spurningunni „hvaða aðferðum hægt er að beita?“ höfðu ekki allir svör á reiðum 

höndum. Einn viðmælandi vildi meina að það væri sífellt verkefni að finna upp leiðir 

til að hvetja til þátttöku. 

Já það er  mikilvægt að það taki þátt. Hvernig er best að það taki þátt að 

það er hérna ástæðan fyrir því að ég vinn við þetta. Ég er ekki búinn að 

finna svarið ennþá. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Hjálmar bætti því svo við að það skipti öllu máli að fá fólk til að taka þátt og væri hægt 

með því að fá það til að svara ákveðnum spurningum sem snúa að því sem skiptir það 

raunverulega máli s.s. spurningar sem tengjast starfi þeirra. Hvaða hlutir eru það sem 

brenna á starfsmönnum, hvaða breytingar vilja þau sjá? Hjálmar heldur áfram að ræða 

þátttöku starfsmanna: 

En best er náttlega sko þátttaka jú, hvað finnst þér mikilvægt að við séum 

að mæla hér á þessari töflu, hvað finnst þér mikilvægt ef við mundum setja 

svona töflu upp og hún væri tóm, fyrir utan að það væri hedder[...]. Hvað 

skiptir þig máli, hvað brennur á þér sem starfsmanni, annað en svona að 

vinnufélaginn þinn þyrfti að fara oftar í bað eða að einhver sé leiðinlegur. 

Hvaða hluti, ef eitthvað hérna, hvað skiptir þig máli að sjáist, eru það 

verkefnin þín eða eru það vaktaskiptin að þú vitir þegar þú kemur til baka 

úr fríi hvernig staðan er. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 



Sýnileg stjórnun á Íslandi                                                       | Háskólinn á Bifröst 2017 

_____________________________________________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | 79  

En hvað myndi Hjálmar gera við þá starfsmenn sem hreinlega neita að taka þátt og 

segjast bara vera alveg sama? 

Sko alveg sama starfsmennirnir eru neflilega oft mjög áhugaverðir, svona 

basic breytingarstjórnunarlíkanið oft talað um 20-60-20. 20% eru svona 

rosalega hamingjusamir og tilbúnir í allt, 60 % eru svona þeir sem svona 

show me the money og selja mér þessa hugmynd og síðan tek ég ákvörðun. 

En svo eru 20% ógeðslega neikvæðir, sko þessir neikvæðu og jákvæðu eru 

jafn erfiðir hópur. T.d. ef þú ert ekki að koma með lausnir strax og eitthvað 

handa þessum jákvæðu þá snúast þeir bara á einni nóttu. Og þessir 

neikvæðu verða bara ennþá neikvæðari. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 

2017) 

Þetta getur því verið stórt verkefni og bendir Hjálmar á að ef um erfiðan hóp er að ræða 

sé best að ræða það við næsta yfirmann. Hann telur samt að það sé enginn svo 

neikvæður að ekki sé hægt að fá hann með. Maríanna telur að lykillinn að því að virkja 

fólk til þátttöku sé að hafa það með alveg frá upphafi í ferlinu. Fá skuldbindingu hópsins 

um að svona vilji aðilar gera þetta. Viktoría segir að hún hafi aldrei lent í hóp sem vill 

ekki taka þátt þó svo að það gæti verið einhver neikvæður þá er það ekki vandamál að 

hennar mati.  

99% af starfsfólki vill vinna vel vinnuna sína. Vanalega er það þannig að 

þú færð meira en þú getur notað. Hef aldrei lent í hóp þar sem er bara þögn 

og þau vilja ekki nota töfluna. En jújú það er alltaf einhver neikvæður en 

ég myndi segja að það væri ekki vandamál. (Viktoría Jensdóttir, 2. febrúar 

2017) 

Viktoría segir líka að lykillinn sé að undirbúningurinn sé vel unnin, starfsmenn séu 

virkjaðir strax í upphafi og spurðir hvað þeir vilji sjá á töflunni. 

 

4.5.6 Teymi 

Í allri umræðunni um sýnilega stjórnun þá er orðið teymi sífellt að koma upp. Hvaða 

merkingu hefur það í tengslum við árangur og hvernig tengist það fólkinu sem er á 

vinnustaðnum? Skilgreining í íslenskri orðabók þá þýðir orðið teymi, samstilltur 

starfshópur. Viðmælendur tala um að best sé ef hvert teymi hafi sameiginlega sýn, 

sameiginlegt markmið og vinni saman að því. Eitt af því sem teymi getur líka gert sem 
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fyrirtæki átta sig ekki á er að með því að láta fólk vinna í teymum þá verður til ákveðin 

þekkingarsköpun og minni hætta er á því að glatist úr fyrirtækinu t.d. við starfslok eins 

starfsmanns. Það er markmið ráðgjafa sem koma inn í fyrirtæki og aðstoða þau við að 

þjálfa nýja þjálfara sem viðhalda síðan þekkingunni innan fyrirtækisins.  

Það er yfirleitt okkar hlutverk hérna að við erum að þjálfa þjálfarana sem 

eru innanbúðarfólk vegna þess að það skiptir svo miklu máli að þekkingin 

sé inní fyrirtækjunum. Ekki bara að ráðgjafi komi inn kenni eitthvað og fari 

út og fólk standi bara og hefur ekki hjálp nema þurfa að hringja í 

ráðgjafann, það á alls ekki að vera svoleiðis. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. 

desember 2017) 

Sum teymi eiga erfiðara með að virka, vantar kannski samheldni og vantar 

öflugan leiðtoga að mati Maríönnu,  

Að mínu mati er það að ...að vera með teymi sem að er samheldið, þarft að 

vinna í liðsheildinni þinni til að það fúnkeri, þú þarft að hafa 

leiðtogahæfileika. (Maríanna Magnúsdóttir, 31. mars 2017) 

Þegar komin er reynsla hjá teyminu og fólk orðið vant aðferðafræðinni og veit hvað á 

að gera, verður teymið sjálft að taka ábyrgðina á því hvernig fundirnir og verkefnin eru 

unnin. María telur mjög mikilvægt að teymið taki af skarið og haldi utan um hlutverk 

sín og verkefni. Það getur verið erfitt að fá teymið til að vera sammála um alla hluti. 

Þegar Maríanna fjallaði um árangursrík teymi sagði hún að það verði að vera 

sameiginlegur skilningur á þeirri ákvörðun sem tekin er innan teymisins, þó að allir séu 

ekki alveg algjörlega sammála. Það er hluti af því að vera í teymi, að sýna öðrum 

viðhorfum skilning. Að skapa gott teymi getur tekið tíma og það þarf mikið aðhald og 

þjálfun til að fá sum teymi til að verða sjálfbær. Þegar verið er að ráða inn nýtt fólk í 

fyrirtæki sem hefur sýnilega stjórnun og vinnu í teymum að leiðarljósi þá skiptir miklu 

máli að inn komi einstaklingur sem treystir sér til þess að vinna með þeim hætti. Pétur 

vildi benda á það að þetta er úrslitaatriði ráðninga: að viðkomandi einstaklingur geti 

unnið í hóp. 

 

4.6 Stöðugar umbætur 

Sýnileg stjórnun hefur ekki bara þann tilgang að koma auga á vandamál, skapa betri 

samskipti eða efla fólk í starfi heldur er eitt af lykilverkefnum, að mati viðmælenda, að 
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skapa umhverfi fyrir stöðugar umbætur. Það má alltaf bæta sig og þróast. En hvernig er 

hægt að skapa umhverfi sem stöðugt þróast og bætir verklag og vinnu? Hvernig geta 

töflur virkað til við að efla stöðugar umbætur í fyrirtækjum? Þegar verkefni eru tekin 

uppá töflu og fólk fær tækifæri til þess að ræða ný verkefni og taka þátt í þróun þeirra 

getur það haft bein og betri áhrif á útkomuna.  

Eins og í okkar tilviki í minni deild þá er kannski verið að ræða verkefnið 

áður en það er farið af stað með þau af því að það getur fengið smá input. 

[...] En það er náttúrulega bara gullna spurningin, hvernig geri ég þetta 

rétt? (Hjálmar S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Viktoría segir mikilvægt að hjálpa fólki að átta sig á því hvar umbætur er að finna. Til 

þess notar hún vinnustofur þar sem fólk fer í hugarflug varðandi ný verkefni og hvar 

megi finna tækifæri. Þórunn segir að töflur snúist beinlínis um umbætur en hún segir 

að „töflurnar ganga útá liðsheild og samvinnu og umbætur og að virkja fólk til umbóta 

og auðvitað bregðast við frávikum“. 

 

4.6.1 Lean (straumlínustjórnun) 

Rannsakandi hafði í upphafi rannsóknarvinnu ákveðnar hugmyndir um að fjalla aðeins 

um töflur og aðferðir sem nýta töflur í sýnilegri stjórnun. Það var í raun ekki markmið 

að tala um einhverja eina aðferð umfram aðra í þessum efnum en aðferðir lean eða 

straumlínustjórnunar eru mjög þekktar hér á landi. Allir viðmælendur nefndu þessa 

aðferð þegar þeir lögðu áherslu á skilning og túlkun á aðferðum sýnilegrar stjórnunar. 

Flestir vildu tengja sýnilega stjórnun við lean og áttu erfitt með að tala um sýnilega 

stjórnun án þess að tengja töflurnar beint við þá aðferð. Því er ekki sanngjarnt að sleppa 

því að fjalla um lean í niðurstöðukaflanum. Viðmælendur voru spurðir útí það hvort 

þeir teldu að töflur gætu staðið einar og sér án þess að þær tengdust lean á nokkurn hátt. 

Viðmælendur voru ekki alveg sáttir við þessa spurningu. En það fékk flesta til að hugsa 

aðeins um tækin þ.e. töflurnar. Gætu þær mögulega náð árangri án þess að standa með 

einhverri sérstakri aðferð? María bendi á að það væru vissulega til fleiri aðferðir sem 

byggja á notkun tafla og benti á 4DX. Viktoría sagði að töflur væru gott tól sem hægt 

væri aða nýta til þess að ná árangri án þess að innleiða heila hugmyndafræði. Maríanna 

benti á að bara með því að hafa töflur væri verið að fá fólk til að horfa á sama hlutinn. 
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Hjálmar var sammála að það væri alveg hægt. Þórunn tók í sama streng en taldi líkur á 

því að taflan ætti í meiri hættu á að hætta að virka.  

Það er hægt að ná örlitlum árangri bara með því að setja upp töflur án þess 

að fólk skilji hugmyndafræðina en það eru miklar líkur á því að taflan deyji 

vegna þess fólk skilur ekki hvað er á bakvið. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. 

desember 2016) 

Pétur vildi meina að það væri alveg hægt að taka einhverja hluti úr lean og nota til þess 

að ná árangri en það geti ekki tryggt þér jafngóðan árangur eins og það að innleiða alla 

hugmyndafræði lean. 

Þannig að það er,  fyrir mér er ekkert að því að plokka fjaðrirnar af Lean 

hænunni og skreyta sig með þeim skilurðu ef það er einhvert svona 

samhengi en ef þú ert bara að taka eina fjöður úr Lean hænunni og skreyta 

þig með henni en skilur ekkert samhengi hlutanna þá finnst mér það soltið 

skrítið stundum. Og ég sé það mjög oft, sérstaklega hérna á Íslandi af því 

að það hefur verið rosalega vinsælt að innleiða töflur, og bara annaðhvert 

fyrirtæki hefur innleitt töflur en hefur ekki hugmynd um af hverju maður in 

the first place bjó til töflu, hvað var það sem að? Hvaða vandamál voru 

menn að reyna að leysa og hvaða tilgangi þjónaði þetta upphaflega? Það 

er einhvernvegin alveg ljósárum frá fólkinu sem er að innleiða þetta. Þetta 

er meira notað bara svona sem stjórntæki til þess að hafa hluti sýnilega sem 

að það virkar alveg ágætlega en það er svo langt frá því að gefa þér allt 

sem að hægt er að, sem að þetta tæki getur gefið þér. Svona eins og ég segi, 

ég hef blendnar tilfininningar en mér finnst það alltílagi ef menn eru ekkert 

að tala um Lean, en það eru margir sem segja, já við erum að innleiða Lean 

og við erum búin að innleiða Lean meira segja, af því að við erum búin að 

innleiða töflur en það er mikill misskilningur. Af því að töflur eru bara 

svona lítið horn í einhverju heildarmengi af Lean, bara lítill hluti af 

heildarpakkanum. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017)  

Viðmælendur eru sammála um það að það megi ná betri árangri með því að innleiða 

ekki bara töflur heldur einnig ákveðna hugmyndafræði til stuðnings við virkni á töflum. 

Lean snýst m.a. um að útrýma allri sóun til þess að bæta flæði og útrýma þáttum sem 

bæta ekki virði fyrir vöruna eða viðskiptavininn (Modig og Ahlström, 2015) 
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4.7 Hindranir  

Rannsóknarspurningin tengist þeim hindrunum sem upp koma við innleiðingu á 

sýnilegri stjórnun. Hvaða hindranir upplifa íslenskir stjórnendur og hvernig komast þeir 

yfir þær og ná árangri? Í þessum hluta verður fjallað um þær hindranir sem hafa komið 

upp og hvernig menn hafa lært af því að leysa vandamál sem komu upp við innleiðingu. 

Helsta hindrunin sem viðmælendur nefndu var að fólk hefur ekki trú á innleiðingunni 

eða á erfitt með að treysta nýjum breytingum. Hindranir eru svipaðar og almennt verða 

þegar breytingar eiga sér stað. Það eru til leiðir til að komast yfir þær. 

Það eru bara svona sömu hindranir og alltaf þegar verið er að innleiða 

einhverjar breytingar. Fólk trúir ekki á það sem þú ert að reyna að innleiða 

því það sér ekki gagn í því. Þannig að ég held að hindranir séu alltaf bara 

sömu hindranir og eru almennt í breytingastjórnun. Ég sé það þannig að 

það svona skiptir mjög mikilu máli að notendurnir á töflunni séu með í að 

hanna hana eða eru meðvitaðir um hvað á að gera við þetta og séu svona 

innvinklaðir í hönnunina og innleiðingu. (María Ósk Kristmundsdóttir, 1. 

desember 2017) 

Þar sem þetta er mikil breyting á vinnustaðamenningu þá getur verið mjög erfitt að fara 

inní rótgróið fyrirtæki sem hefur komið sér upp stöðugri menningu og jafnvel þannig 

menningu að fólk heldur að sér hlutum og fólk ekki vant því að tala um það sem það er 

að gera. Hjálmar segir ástæðuna fyrir hindrunum við innleiðingu sé einföld og tengist 

alltaf fólki, það er bara ef „það er ekki nógu skilgreint í upphafi hvernig á að nota hana, 

hvers vegna, til hvers og allt það“.  Þórunn segir einnig að það sé dæmt til að mistakast 

að neyða teymi til þess að innleiða töflu gegn vilja þess. Einnig getur það verið mikil 

hindrun að hafa stjórnanda sem ekki er góður leiðtogi og vill bara skipa fyrir. Þriðja 

áhættan sem hún telur að geti orðið er skortur á skilningi á aðferðinni og ekki hægt að 

ætlast til þess að fólk skilji bara án þess að fá fræðslu eða þjálfun.  

Þriðja áhættan er að taflan er innleidd en það er ekki útskýrt 

hugmyndafræði lean, allt þetta sem er á bakvið, þá skilur fólk ekki. Alltíeinu 

er það beðið um að koma með einhverjar umbótahugmyndir og það á að 

fara að merkja eitthvað rautt, grænt og fólk tengir auðvitað ekki miðað við 

það hvernig það er að vinna vinnuna og það þarf að vera rosa mikil þjálfun 

og það þarf að vera námskeið í uppsetningu á töflunni til að fólk skilji hvað 
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er á bakvið. Það er ekki hægt að ætlast til að fólk skilji það ef það fær ekki 

kennslu og þjálfun. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 2016)  

Pétur telur að það verði að hafa í huga heildarinntak sýnilegrar stjórnunar þ.e. að ekki 

nálgast þetta „tool based, því það er ekki rétta leiðin. Rétta leiðin er að vinna með fólki“. 

Pétur segir einnig að þetta sé bara mjög einfalt og að lean snúist aðeins um tvo hluti.  

Lean í sinni allra einföldustu mynd snýst um tvo hluti, það er að þróa fólkið 

sem þú ert með í starfseminni, til þess að verða betri að eiga við 

viðskiptavini fyrirtækisins. Lean snýst um þessa tvo hluti, viðskiptavinina 

og starfsfólkið þitt, það snýst ekki um einhver tól og tæki. Það eru bara 

aðferðirnar sem við notum til að gera fólkið betra, og að gera lífið léttara 

fyrir viðskiptavininn. (Pétur Arason, 3. febrúar 2017) 

Á einum vinnustaðnum sem rannsakandi heimsótti þótti honum töflunotkun um of og 

spurði starfsmenn hvernig þeim fyndist að hafa svona margar töflur, sem hreinlega 

þektu alla veggi. Viðbrögðin voru þau að  þetta væri oft yfirþyrmandi og margar töflur 

ekki einu sinni uppfærðar reglulega. Það er líka umhugsunarefni hvort telja megi lykil 

að árangri að hafa svo mikið af töflum í umferð að enginn hefur stjórn á uppfærslum 

eða endurskoðun. 

 

4.8 Árangur 

Gaman er að skoða hvaða árangurs má vænta af því að innleiða slíka stjórnunaraðferð. 

Það er ekki sjálfgefið að árangur náist, heldur er þetta vinna eins og með alla vegferð 

sem tekur tíma, krefst samstillts átaks allra og tilgangur og markmið verða að vera skýr. 

Ef það er eitthvað sem viðmælendur hafa verið sammála um þá er það að þrautsegju 

þarf til. Ekki dugir að gefast upp, þetta er hægt en kallar á öflugt teymi og samvinnu 

stjórnenda og starfsmanna. Hvaða ávinning eru viðmælendur rannsóknarinnar að 

upplifa sjálfir af þessari aðferð? Hvað telja þeir að sé hið jákvæða, reynslan af því að 

starfa með sýnilega stjórnun. María telur að reynsla hennar sé jákvæð. Hún segir að 

fundirnir standi upp úr og að það sé alltaf gott þegar þeir ná að leysa þau vandamál sem 

upp koma en auðvitað geti verið erfiðir fundir þar sem hlutirnir ganga ekki alveg upp. 

Viktoría segir að hennar ávinningur komi helst fram í betri yfirsýn yfir þau verkefni 

sem hún er að vinna. Hún finnur fyrir meiri skuldbindingu og telur að hún sé að leysa 

fleiri vandamál fyrir vikið. Maríanna telur að með daglegri upplýsingagjöf sé hún 
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upplýstari um stöðuna sem er jákvætt að hennar mati. Sá ávinningur sem Pétur sér er 

það að fólk lærir betur að umgangast annað fólk. Hann segir að auðmýkt sé mjög 

mikilvæg í lean og það að kenna fólki að vera auðmjúkt sé jákvætt fyrir alla. Hann segir 

einnig að „það sem þetta er að hjálpa mest með, þetta er að hjálpa stjórnandanum að ná 

betri tökum á einhverju sem hann er að reyna að gera“. Þórunn segist ekki geta unnið 

vinnuna sína án þess að hafa töflu. 

Ég var alltaf með töflu fyrir mig og mín verkefni. Það er ekki séns að ég 

gæti stýrt því öðruvísi. Í öllum verkefnum sem ég er að stýra inní 

fyrirtækjum þá er ég að keyra verkefnin á einhverskonar töflu,. Stundum 

nota ég Trello borð, ef þetta er fólk sem er s.s. statt svona hingað og þangað 

út um fyrirtækið. (Þórunn M. Óðinsdóttir, 9. desember 2016) 

Þegar Hjálmar var spurður útí jákvæða reynslu við notkun á töflum þá svaraði hann, 

„ég hef allan tilfinningaskalann“. Hann benti á að með því að mega mistakast þá megi 

líta jákvætt á þá reynslu. Hann sagðist hafa uppgötvað hvaða mistök hann hefur gert og 

tengdi það fólki. Ástæðan var „vegna þess að ég las of mikið í bókinni en ekki nógu 

mikið í fólkinu, þannig að þar floppaði ég“. Að hanna töflu sem virkar og sýnir frammá 

notagildi sitt er besti ávinningur sem hann hefur hlotið. 

  



Sýnileg stjórnun á Íslandi                                                       | Háskólinn á Bifröst 2017 

_____________________________________________________________________ 

Sigrún Hólm Þórleifsdóttir | 86  

5 Umræður og ábendingar 

Það sem er rannsakanda efst í huga eftir að hafa greint niðurstöður viðtala og 

vettvangsheimsókna, er að með því að innleiða sýnilega stjórnun má ná fram betri 

gæðum, betri samskiptum, betri menningu og síðast en ekki síst framþróun starfsfólks 

í starfi. Auk þess að hjálpa fyrirtækjum að verða leiðandi á þeirra sviði. Rannsóknin er 

vissulega með þeim takmörkunum háð að hún er byggð á viðhorfum og skoðunum 

sérfræðinga sem vinna með aðferðir sýnilegrar stjórnunar. Viðmælendur koma úr 

mismunandi fyrirtækjum á landinu auk þess sem rannsakandi fór í vettvangsheimsóknir 

í nokkur fyrirtæki og geta niðurstöðurnar gefið einhverjar vísbendingar um það hvaða 

hindranir verða í vegi þegar innleiðing á sér stað og einnig hvaða árangurs má vænta. 

En hér á eftir koma umræðupunktar sem tengjast niðurstöðum rannsóknar og hvernig 

niðurstöðurnar svara rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar. 

 

5.1 Hagnýtt gildi rannsóknar  

Rannsóknin fjallar um árangursþætti og hindranir við innleiðingu á sýnilegri stjórnun á 

Íslandi. Aðferðir sýnilegrar stjórnunar hafa verið vinsælar hér á landi síðustu ár og 

sífellt fleiri fyrirtæki vilja prófa að taka upp sýnilega stjórnun. Rannsakandi hafði tekið 

þátt í innleiðingu áður sem náði ekki þeim markmiðum sem lagt var upp með í upphafi 

og það vakti kveikjuna að verkefninu. Fyrirtækið hinsvegar hefur ákveðið að leggja 

ekki árar í bát heldur hefja innleiðingu að nýju. Þessi rannsókn getur hjálpað 

fyrirtækjum sem eru í sömu sporum að sjá hvaða árangurs má vænta og einnig að varast 

hindranir sem geta komið upp. Þau fyrirtæki sem eru í yfirstandandi innleiðingu eða 

hafa innleitt sýnilega stjórnun með góðum árangri geta einnig nýtt sér niðurstöðurnar 

til að viðhalda góðum árangri. Alltaf geta komið upp ný vandamál sem þarf að glíma 

við. Það er von rannsakanda að rannsóknin varpi skýrara ljósi á þá þætti sem upp geta 

komið og stutt stjórnendur og fyrirtæki við að taka réttar ákvarðanir við úrlausn þeirra.  

Væntur árangur er mikill að mati rannsakanda. Eftir að hafa skoðað ýmsar aðferðir 

sem í boði eru fyrir fyrirtæki má ná miklum árangri tengdum starfsfólki og 

viðskiptavinum. Samhliða því getur rekstur orðið stöðugri og fjárhagslegur ávinningur 

orðið með því að útrýma ýmsum þáttum sem kosta fyrirtæki fé. Með því að taka upp 

aðferðir sýnilegrar stjórnunar má ná ákveðnum árangri í gæðamálum og var það mat 

viðmælenda að með þessum aðferðum mætti líta svo á að verið væri að innleiða 
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gæðakerfi í fyrirtækið. Árangur á sviði vinnustaðamenningar er líka skýr að mati 

viðmælenda rannsóknarinnar og telja allir að þetta hafi jákvæð áhrif á samskipti. Það 

var einnig mat þeirra starfsmanna, sem rannsakandi ræddi við í vettvangsheimsóknum. 

Mikilvægast er þó að vandamál uppgötvast fyrr og  komið er skilgreint ferli fyrir 

úrlausn þeirra.  

Til mikils er að vinna ef vel gengur en undirbúningur þarf að vera góður mati 

viðmælenda. Hindranir geta komið upp hvenær sem er og það þarf að bregðast við öllu 

sem upp kemur til að ekki fari illa. Oftar en ekki fara hindranir illa í starfsfólk og 

stjórnendur og er jafnvel ennþá meiri vinna að komst út úr erfiðleikum sem verða. 

Stjórnendur geta verið skrefi á undan og komið í veg fyrir vandamál. Þær hindranir sem 

upp koma að mati viðmælenda eru tengdar starfsfólki og stjórnendum. Mikilvægt er að 

tilgangur og markmið séu skýr í upphafi og einnig að skilningur allra sé til staðar. Af 

hverju að fara í veigamiklar breytingar ef takmarkið er ekki skýrt? Það er lykilatriði að 

allir starfsmenn viti hvað er framundan, óvissa er vond tilfinning og getur haft 

ófyrirséðar afleiðingar fyrir framtíð fyrirtækis og starfsmenn þess. Starfsmenn verða að 

vita til hvers er ætlast af þeim og ferlið þarf að vera skýrt.  

Taflan er lykilatriði í innleiðingunni og verður staðsetning hennar að vera þar sem 

vinnan á sér stað. Hönnun hennar skal gerð í samráði við starfsmenn og mælikvarðar 

og dagskrá funda einnig ákveðin með fólkinu sem er að vinna við töfluna. Mikilvægt 

er einnig að þjálfa alla starfsmenn í að vinna við töflu, kenna þeim að skrá á töfluna, tjá 

sig af öryggi og eiga góð samskipti. Þessir þættir eru grundvöllur fyrir því að ná árangri. 

Daglegir fundir eru einnig lykilatriði, að fólk komi saman á hverjum degi í stutta stund 

til að taka stöðuna. Ekki er gott að hafa hópana of stóra sem vinna við hverja töflu en 

mat rannsakanda eftir vinnustaðaheimsókn þá séu meiri líkur á að starfsmenn verði 

útundan og finni sig ekki sem þátttakendur í töflunni. Samskipti aukast við innleiðingu 

á sýnilegri stjórnun og því verða fyrirtækin að þjálfa sína starfsmenn og stjórnendur í 

að vinna í teymum og læra að taka á ágreiningi með farsælum hætti. Mannlegi þátturinn 

er fyrirferðamikill og verður að hafa í huga mismunandi menningarheima og skoðanir 

fólks, en allir verða að geta unað sáttir við niðurstöðu sem teymi kemst að þrátt fyrir að 

ekki séu allir sammála. Þetta getur skipt sköpum í öllum samskiptum og sjá megi fyrir 

hindranir sem tengjast fólki. Stöðugar umbætur eru einnig stór hluti af því að ná árangri 

og að fyrirtæki vinni sífellt að verkefnum sem tengjast stefnu og lykilmarkmiðum 

fyrirtækisins. Það hjálpar starfsfólki og stjórnendum að vinna í takt og eru stöðugt minnt 
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á hvaða þættir skipta máli. Stuðningur og eftirfylgni stjórnenda er sá þáttur sem getur 

orðið til þess að allt fari fyrir bí. Til að viðhalda góðum árangri og halda fólki við efnið 

þarf eftirfylgni að vera sýnileg og stuðningur alltaf til staðar frá næsta yfirmanni.  

 

5.2 Fræðilegt gildi og frekari rannsóknir 

Rannsóknin gefur einhverja mynd af því sem huga skal að við innleiðingu á sýnilegri 

stjórnun. Áður hefur komið fram í íslenskum rannsóknum að sýnileg stjórnun geti aukið 

starfsánægju, bætt verklag og skilvirkni á vinnustað. Starfsfólk upplifir betri yfirsýn og 

bætt samskipti. Ekki  hefur rannsókn verið unnin áður með þessum hætti á Íslandi, eftir 

því sem höfundur kemst næst. Allir áhrifaþættir sýnilegrar stjórnunar eru skoðaðir að 

þessu sinni, ekkert undanskilið. Þjálfun stjórnenda og starfsmanna er lykilþáttur til 

árangurs auk stuðnings og eftirfylgni stjórnenda. Taflan og skipulagðir fundir eru einnig 

mikilvægir. Niðurstöður gefa til kynna að þessum þáttum sé ábótavant í fyrirtækjum á 

Íslandi. Starfsánægja eykst með því að starfsfólk bæti samskipti að mati viðmælenda 

en það má ná mun víðtakari árangri ef gætt er að öðrum tengdum þáttum og kemur það 

fram í niðurstöðum.  

Margar spurningar komu upp við vinnslu rannsóknarinnar sem eru verðug 

rannsóknarefni þegar fram líða stundir. Meðal annars kom fram að þjálfun starfsmanna 

og stjórnenda væri mikilvæg, en hversu mikla þjálfun menn þurfa og hvort að viðhalda 

þurfi þessari þjálfun á eftir að skoða nánar. Einnig getur það verið rannsóknarefni 

hversu mikil og hve lengi þarf að vera eftirfylgni með innleiðingu á aðferðafræði 

sýnilegrar stjórnunar. Umhugsunarvert er hvort hægt sé að hafa of mikið af 

upplýsingum eða mælikvörðum á töflum og hvort það geti haft truflandi áhrif á 

starfsemina. Umbun til starfsmanna var ekki rædd en talað um að fagna litlum sigrum. 

Ætli einhverskonar árangurstengt umbunarkerfi geti haft eitthvað að segja varðandi það 

hvort starfsfólk nái settum markmiðum? Það kom reyndar fram á einum vinnustaðnum 

að taflan er tengd umbunarkerfi fyrir starfsfólk og töldu þau það vera hvetjandi. 

Svo er annar vinkill sem er rannsakanda hugleikinn, en það eru tengsl sýnilegrar 

stjórnunar við þarfir viðskiptavinarins. Sýnileg stjórnun á að vera jákvæð fyrir 

viðskiptavininn og með þeim hætti eiga fyrirtæki að geta komið í veg fyrir að gallaðar 

vörur lendi hjá þeim. Vissulega er það eitt af stóru markmiðum fyrirtækja að hafa 

gæðamál í góðu horfi og að senda ekki frá sér gallaða vöru. Í rannsókninni þá var 

kannski kastljósinu beint að áhrifum sýnilegrar stjórnunar á starfsmennina sjálfa, 
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hvernig þeim líður og hvernig best sér að þeir vinni saman að sameiginlegum 

markmiðum. Það er þekkt í þjónustufræðum að ef fyrirtæki sér um starfsmennina sína 

sjá þeir um viðskiptavininn. Það kemur einnig fram í rannsókninni að vinnustaðirnir 

gera ekki endilega nákvæmlega það sem sérfræðingar segja. Það er akkúrat það sem 

stjórnendur og eigendur fyrirtækja verða að gæta. Til að ná árangri skipta stöðugleiki 

og stöðluð vinnubrögð máli og það verður að halda uppi ákveðnum aga meðal 

starfsfólks til að vel gangi. Að allir þekki og viti hvaða aðgerða er þörf ef upp koma 

frávik. Þessi rannsókn mun vonandi nýtast í áframhaldandi rannsóknum á sýnilegri 

stjórnun á Íslandi. 

 

5.3 Dæmisögur sem lýsa niðurstöðum 

Það eru mikil forréttindi að fá að tala við helstu sérfræðinga landsins um sýnilega 

stjórnun. Fá þau til að lýsa reynslu sinni og upplifun af því að nota aðferðina. Það er 

ósjálfrátt þegar menn eru að lýsa eigin upplifunum að upp komi raunveruleg dæmi sem 

koma beint úr íslensku atvinnulífi. Það er því viðeigandi að deila reynslusögum þar sem 

sýnileg stjórnun hefur komið að góðum notum, eða sögum þar sem hindranir hafa 

komið upp og leyst úr þeim farsællega til árangurs. Rannsakandi fór einnig í þrjú 

fyrirtæki í vettvangsrannsókn og komu þar einnig fram sögur sem einnig er vissulega 

þarft að deila. Upplifun þeirra sem starfa í framlínunni er ekki endilega sú sama og 

þeirra sem eru í efstu stigum skipuritsins. Viðmælendur höfðu frá ýmsu að segja: 

...verkefni sem ég var einu sinni með fyrir austan, ég var búin að eyða sko 

mörgum vikum í að innleiða eina fjandans töflu og hún var þátttaka flest 

allra starfsmanna og það var þjálfun og kynning fyrir alla starfsmenn og 

þetta var bara algjörlega eftir bókinni og hún floppaði á 3 dögum. (Hjálmar 

S. Elíeserson, 12. janúar 2017) 

Hjálmar var spurður af hverju þetta gerðist. 

Sko ég elti uppi þann sem að sabótasaði töfluna. Ég fór í mikla 

rannsóknarvinnu og fann út hverjum þetta var að „kenna“, svo bara fattaði 

ég það löngu seinna að þetta var bara rugl. Hún átti ekkert við þarna. Það 

var bara af því að mér var sagt að gera þetta af því að það var verið að 

upfylla einhvern staðal sem var bara síðan rugl. (Hjálmar S. Elíeserson, 12. 

janúar 2017).   
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Því er mikilvægt að undirbúningur og tilgangur með töflu sé skýr áður en hún er sett 

upp. Annar viðmælandi hafði einnig sögu að segja af töflu sem nýttist ekki en 

starfsmaður var búinn að eyða heilum degi í að setja upp töflu og láta hana líta glæsilega 

út. Það fyrsta sem þurfti að gera var að taka allt niður sem tók annan dag þar, sem hún 

hentaði ekki þegar uppi var staðið.  

Það getur verið erfitt að þjálfa stjórnendur til að vinna markvisst og að skapa 

ákveðinn aga í kringum sýnilega stjórnun. En einn viðmælandi sagði frá því þegar 

stjórnandi hafði þann háttinn á að taka alltaf mynd af töflunni í lok fundar og senda svo 

á alla starfsmenn með smá punktum um það sem fram hafði komið. Þetta reynist nú 

ekki góð aðferð þar sem þetta hvatti til þess að starfsmenn þyrftu ekki mæta á fundi þar 

sem þeir fengju hvort sem er senda fína fundargerð. Viðkomandi stjórnandi fékk aðstoð 

við að hætta þessari iðju. Hafði sá eftir það aðeins meiri aga á sínum fundum þar sem 

menn þurftu einfaldlega að mæta á réttum tíma til þess að fá upplýsingar og taka þátt í 

umræðum.  

Rannsakandi hjó eftir því á einum vinnustað að þar voru töflur líka notaðar í 

þeim tilgangi að minnka áreiti á stjórnendur. Starfsmenn skipulögðu þar vaktir, skipti, 

frí og fleira beint á töfluna. Þeir áttu hálfpartinn í samskiptum í gegnum töflurnar. Allar 

ábendingar og nýjar hugmyndir fara í gegnum töflur og eru svo yfirfarnar af 

stjórnendum. Með þessu móti geta stjórnendur einbeitt sér að daglegum rekstri og 

losnað við ýmis tímafrek mál sem upp koma og þurfa etv. ekki úrlausn strax.  

Sýnileiki stjórnenda getur ráðið úrslitum til að ná árangri, þegar sýnileg stjórnun 

er notuð. Það var mat eins viðmælanda rannsóknarinnar að forstjórinn yrði að vera 

meira sýnilegur og kæmi til starfsmanna á töflufundi. Vandamálið var að hann hafði 

ekki sjálfur innleitt töflu og er því ekki að vinna skv. hugmyndafræðinni. Miðað við 

það sem allir viðmælendur sögðu þá er það mjög mikilvægt að æðstu yfirmenn sýni 

aðferðinni skilning og innleiði helst sjálfir.  
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6 Lokaorð 

Þegar niðurstöður eru teknar saman þá má sjá að sýnileg stjórnun virðist geta stutt 

flestar tegundir fyrirtækja til þess að ná árangri á sviði mannauðsstjórnunar og jafnvel 

ná fjárhagslegum ávinningi, með því að forgangsraða og útrýma óþarfa sóun sem á sér 

stað á alltof mörgum stöðum. Áður en tekin er ákvörðun um að taka upp aðferðafræði 

sýnilegrar stjórnunar er það mat rannsakanda að fyrirtæki þurfi að fara í mjög ítarlega 

ígrundun á bæði menningu og vandamálagreiningu. Hver er tilgangurinn með því að 

innleiða þessa aðferðafræði? Næsta skref er að finna út hvaða aðferð hentar hverju 

sinni. Það má virkilega að skoða nánar þær aðferðir sem eru til staðar og óþarfi að finna 

upp hjólið.  

Eitt sem kom rannsakanda á óvart í þessari vegferð er hversu mikið er til af ýmsum 

aðferðum og ábendingum varðandi innleiðingu á þessum stjórnunarháttum. Fyrirtæki 

geta átt greiða leið að ýmsum möguleikum sem geta hentað hverju sinni. Einnig er 

umhugsunarvert að skoða margskonar mismunandi töflur sem hægt er að innleiða. Ekki 

ein tafla sem hentar öllum heldur þarf að greina hvaða verkefni eða viðfangsefni er 

verið að vinna með áður en tekin er ákvörðun um tegund töflunnar. Rannsóknin gefur 

góða mynd af því að ávinningur getur hlotist af því að innleiða aðferðir sýnilegrar 

stjórnunar og að margvíslegar hindranir og vandamál geta komið upp en má leysa á 

farsælan máta. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá eru vinnustaðamenning og 

mannauður lykilatriði þegar kemur að því að breyta um stjórnunarstíl svo að vel gangi, 

og má skoða sýnilega stjórnun sem raunverulegan valkost fyrir fyrirtæki sem vilja ná 

lengra. Það er von höfundar að þessi litla rannsókn geti nýst fræðilega og sem framlag 

til hjálpar þeim fyrirtækjum sem vilja hasla sér völl með sýnilegri stjórnun. 
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8 Viðaukar 

8.1 Viðtalsrammi 

Spurningarlisti/viðtalsrammi– vegna Mastersverkefnisins  

„Sýnileg stjórnun á Íslandi, hömlur og árangur“ 

Bakgrunnur og þekking viðmælanda 

1. Nafn? 

2. Starf? 

3. Menntun? 

4. Hvar kynntist þú hugtakinu sýnileg stjórnun (e. visual management )? 

5. Getur þú útskýrt hugtakið ? 

6. Hefur þú fengið þjálfun eða kennslu í notkun sýnilegrar? 

7. Er hægt að tala um sýnilega stjórnun án þess að tala um hugmyndafræðina á 

bakvið straumlínustjórnun (e. Lean Management)? 

Töflustjórnun í praxís 

1. Getur þú lýst innleiðingarferli sýnilegrar stjórnunar í skrefum? 

2. Skiptir máli í hvernig rekstri fyrirtæki er þegar kemur að innleiðingu 

töflustjórnunar? 

3. Getur sýnileg stjórnun virkað við hvaða aðstæður sem er? (breytingar, 

innleiðingu stefnu osfrv) 

4. Er einhver tími betri en annar til að innleiða sýnilega stjórnun? 

5. Hefur sýnileg stjórnun endingartíma? 

6. Skiptir máli hvernig tafla lítur út? Hvaða þættir eru mikilvægastir á töflunni? 

(dæmi) 

7. Skiptir staðsetning töflunnar máli? (dæmi) 

8. Upplýsingar sem settar eru á töfluna, skiptir máli á hvaða formi þær eru birtar? 

(tölulegar, eða samfellt mál) 

9. Töflustjórnunarfundir, hversu reglulega er æskilegt að halda þá? 

10. Er æskilegt að sá sem stýrir fundum fái þjálfun eða kennslu í sýnilegri 

stjórnun? 

Hindranir 

1. Hvaða helstu hindranir geta orðið í veginum við innleiðingu? 

2. Er mikilvægt að innleiða sýnilega stjórnun í öllum deildum fyrirtækja? 

3. Hvernig má fyrirbyggja að upp komi vandamál? Dæmi? 

4. Hverjir eru best fallnir til að stýra töflunni? Skiptir máli hvort það sé alltaf 

sama manneskjan? 

Áskoranir 

1. Getur töflustjórnun virkað á vinnustað sem hefur vaktakerfi? Hefurðu dæmi? 

2. Hjá stórum fyrirtækjum með mismunandi útibú eða deildir, er mikilvægt að 

taflan sé eins á öllum stöðum? 
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3. Hvernig er best að fá starfsfólkið til að taka þátt í töflufundum? Og telur þú 

það mikilvægt að þau taki þátt? 

4. Skiptir vinnustaðamenning máli til að ná árangri í sýnilegri stjórnun? 

Reynsla 

1. Hefur þú jákvæða reynslu af því að nota töflu við stjórnun? En neikvæða? 

2. Hvaða aðferðir er best að nota til að fylgja eftir markmiðum sem töflunni er 

ætlað að ná? 

3. Hvaða áhrif getur töflustjórnun haft á samskipti innan vinnustaðarins? Geturðu 

nefnt dæmi? 

4. Hver er lykillinn að góðri töflustjórnun? Dæmi? 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


