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ER LEAN Í BYGGINGARIÐNAÐI LEIÐIN TIL FRAMÚRSKARANDI 
ÁRANGURS – Samantekt á nýlegum rannsóknum um  Lean í byggingariðnaði. 
 
Þorsteinn Guðbjörnsson 
 
Þessi ritgerð hér að neðan er hluti af þeim skilyrðum sem krafist er vegna Mastersnáms í 
Verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík - Maí 2017 
 
 
ABSTRACT 
 
Systematic Mapping Studies is a methodology that has been used for mapping studies in 
Software Engineering and Medical Research. It is a method to investigate the frequencies 
of publications in a certain research category. It is a defined process that step by step helps 
you to map the literature you research in a structured and disciplined way. This paper is 
a  pre study for  further investigation in the field of Lean Construction. This research paper 
is a literature review on researches papers written in the last two years and published as a 
result of a conference of the International Group for Lean Construction, IGLC. 
The IGLC conference has been held every year for the last twenty four years. Since the 
first conference in 1993, reviews of the subject Lean Construction, waste, management, 
design, etc. has developed, and new perspectives have become popular such as 
sustainability, environment, Lean Green etc. and affected the discussion of Lean 
Construction. It has an influence on the researchers, research and the review.  This research 
gives  an overview of over two hundred research papers, published 2015-2016, in the 
category Lean Construction from three different perspectives: contribution, research type 
and subject. 
 
ÚTDRÁTTUR 
 
Kerfisbundin greining gagna (Systematic Mapping Studies) er aðferðafræði sem er notuð 
fyrir flokkun í Hugbúnaðarverkfræði og Lyfjarannsóknum. Þetta er góð aðferð til að meta 
hversu oft efni er gefið út í ákveðinni rannsóknargrein. Aðferðin er vel skilgreint ferli  sem 
leiðir mann skref fyrir skref í gegn um flokkun á  efninu á skipulagðann hátt. Þessi 
rannsóknargrein er forathugun fyrir frekari rannsókn um Lean í byggingariðnaði (Lean 
Construction). Gögnin sem unnið er með eru rannsóknargreinar sem hafa verið gefnar út í 
tengslum við árlega ráðstefnni alþjóðlegra samtaka áhugamanna um Lean í 
byggingariðnaði (IGLC). 
Ráðstefnan hefur verið haldin síðast liðin 24 ár. Allt frá því að fyrsta ráðstefnan var haldin 
árið 1993 þá hefur verið gefið út mikið magn greina um Lean í byggingariðnaði, sóun, 
stjórnunaraðferðir, hönnun og fleira. Umræðan hefur þróast og ný sjónarhorn hafa haft 
áhrif á hana. Þar má nefna sjálfbærni, umhverfis mál og fleira. Niðurstöður rannsóknarinnar 
eru yfirlit yfir efnisumfjöllun rannsóknargreina sem hafa verið gefnar út árin 2015 og 2016 
um Lean í byggingariðnaði út frá þremur mismunandi víddum. 
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1. INNGANGUR 
 
Umræða í þjóðfélagðinu um að reyna að auka framleiðni í byggingariðnaði er ekki ný. Hún 
rís hvað hæst þegar uppsveifla er og vöntun á vinnuafli. Á Íslandi er oftast er brugðið á það 
ráð að vinna meira, taka langa vinnudaga eða þá  að fresta verkefnum. Þróunin síðustu 12-
15 árin hefur verið sú að erlent vinnuafl hefur streymt inn í landið til að bregðast við þessari 
auknu þörf fyrir meiri afköst. Þetta vinnuafl hefur oft á tíðum ekki fengið tilskilda menntun 
eða þjálfun og tungumálaörðugleikar mynda einnig samskiptavegg milli þeirra sem stjórna 
og starfsmanna. Það þýðir að ekki hefur gefist tími til að staldra við og endurbæta 
vinnubrögðin, mennta starfsfólk og þjálfa betur.  
Japanskir bílaframleiðendur hjá Toyota endurhönnuðu framleiðsluferlið í 
bílaverksmiðjunum á sínum tíma, við erfiðar aðstæður og leituðust við að gera betur og 
betur. Starfsfólkið fékk þá menntun og þjálfun sem til þurfti og fór að stunda sífellda 
sjálfskoðun og horfa gagnrýnið í eigin barm (continuous improvement). Lean stjórnun 
byggir á þessu og miðar að því að eyða sóun (eliminate waste) og afhenda rétt virði, með 
því að mennta starfsfólk og þjálfa. Það er lykilforsenda fyrir því að Lean innleiðing 
heppnist. 
Er hægt að ná slíkri fullkomnun byggingariðnaði? Hvar á sóunin sér stað? Er hægt að 
minnka sóun í byggingariðnaði? Er sóunin sú sama og í hefðbundinni framleiðslu? Hvað 
hefur verið reynt og gert til að sporna við sóun? Þarf að breyta hugarfari mikið og þjálfun 
starfsfólks til að ná árangri? Eru einhver kerfi eða aðferðafræði sem hefur verið reynd og 
gagnast betur en hefðbundin stjórnun í byggingarframkvæmdum? Hvernig hafa þessar 
innleiðingar heppnast? Hvað þarf til að breyta menningu í byggingariðnaði? Er vilji til að 
breyta menningunni? Þarf að kollvarpa menntun og þjálfun? Er ný tækni á leiðinni sem 
getur breytt miklu í byggingariðnaði? Hver er hún og hvers krefst hún?  
Þessi rannsókn er forkönnun fyrir mastersritgerð sem ég hyggst skrifa haustið 2017. Ég 
ætla að nota þessa rannsókn til að taka stöðuna á umræðunni í dag um notkun á Lean í 
byggingariðnaði. Hvernig er hægt að átta sig á því hvar tækifærin til rannsókna liggja og 
hvar er gaman  að velta við steinum þar sem það hefur ekki verið gert áður? 
Síðastliðin 24 ár hefur verið haldin ráðstefna um Lean í byggingariðnaði á vegum hóps 
sem kallar sig International Group for Lean Construction – IGLC. Í aðdraganda 
ráðstefnunnar eru gefnar út á vef samtakanna, www.iglc.net, alþjóðlegar rannsóknargreinar 
sem snerta málefnið Lean í byggingariðnaði með einum eða öðrum hætti. Þegar þessar 
greinar eru skoðaðar má skynja ákveðna meginstrauma í umræðunni. 
Tilgangur þessarar greinar er að fá stutt yfirlit yfir stöðuna á umræðunni um Lean í 
byggingariðnaði, umfjöllun um sóun, stjórnun, hönnunarstjórnun, innleiðingar, menntun 
og þjálfun og annað sem kemur upp í yfirferðinni. Í greininni er samantekt á þessum 
umfjöllunarefnum og rædd sjónarhorn um Lean í byggingariðnaði, sóun og virði og 
stjórnun. 
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2. LEAN Í BYGGINGARIÐNAÐI 
 
Rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum og Skandinavíu árið 2014 segir að allt að 30% af 
byggingarvinnu sé endurvinna, þ.e. eitthvað hafi verið gert vitlaust og það þurfi að leiðrétta, 
vinnuafl sé virkt frá 40-60%, slys séu 3-6% af kostnaði og að um 10% af efni sé sóað. Það 
bendir til þess að það sé fullt af tækifærum til að minnka sóun (Sarhan, Pasquire og King, 
2014). Meginmarkmið Lean stjórnunar er að eyða sóun. (Womack, James P. and Jones, 
Daniel T., 2003). Taiichi Ohno skilgreindi sóun í framleiðslu árið 1988 undir yfirskriftinni 
„Complete analysis of waste“ og kynnti í kjölfarið til sögunnar sóunarflokkana sjö. Þeir 
flokkar eru: a) dauður tími/biðtími, b) flutningar, c) birgðir, d) óþarfa vinna og 
endurtekningar, e) offramleiðsla, f) óþarfa snúningar, og g) mistök/gallar (Koskela, 
Bölviken og Rooke, 2013). Á IGLC 2013 ráðstefnunni kom fram að skilgreining Ohnos á 
sóun ætti við fjöldaframleiðslu og það væri mikil þörf á því að skilgreina sérstaklega og 
gera lista yfir sóun í byggingariðnaði (Bölviken, Rooke og Koskela, 2014). Koskela, 
Bölviken og Rooke  gerðu greiningu á sóunarflokkunum sjö og í framhaldinu skiluðu þeir 
tillögu að sóunarflokkun fyrir byggingariðnað. Þeir segja að flokkun sóunar þurfi að vera 
unnin út frá mjög skýrri skilgreiningu á sóun. Sóun (waste) og virði (value) eru mjög tengd 
hugtök. Þó svo að þetta séu mjög mikið notuð hugtök í umfjöllun um Lean, þá eru ekki til 
neinar staðfestar (accepted) skilgreiningar á þeim fyrir byggingariðnaðinn. Það sem 
Koskela, Bölviken og Roke ganga út frá í sinni hugmyndafræði er að það virði (value) eða 
þau gæði sem óskað er eftir séu rétt. Skilgreiningin á sóun er þar af leiðandi þannig að 
meiri notkun vinnu á sér stað en þörf er á til að gæðin og virðið séu uppfyllt og einnig að 
varan er afhent af meiri eða minni gæðum (virði) en óskað er eftir (Bölviken o.fl., 2014). 
Einnig vilja þeir félagar Koskela, Bölviken og Rooke taka hönnunarþáttinn inn í 
sóunarskilgreininguna fyrir byggingariðnaðinn (Bölviken o.fl., 2014) og  í því samhengi 
talar Lauri Koskela um s.k. Making-Do. Skilgreining á Making-Do er þegar sóun á sér stað 
í aðstæðum þar sem verkþáttur er unnin þrátt fyrir að allir íhlutir og forðar séu tiltækir. 
Þetta á ekki bara við um efni heldur einnig um vélar, tæki, starfsmenn, utanaðkomandi 
aðstæður, leiðbeiningar, teikningar og þessháttar (Koskela, 2004). Ástæðurnar fyrir því að 
þetta gerist eru einkum þrjár. Fyrsta er að láta alla starfsmenn vera virka og við vinnu, 
önnur ástæðan er að bregðast við eins fljótt og hægt er. Almenn skoðun er að álykta sem 
svo að eftir því sem við byrjum fyrr þá verðum við fyrr búin. Þriðja og síðasta ástæðan er 
að verkþættir vaxa og ómögulegt verður að halda utan um þá (Koskela, 2004). Koskela 
segir einnig að fyrst á meðal jafningja í sóunarflokkunum sjö séu verk í vinnslu og birgðir. 
Á þá flokka ætti að ráðast á fyrst (Koskela, 2004). Lauri Koskela leggur síðan það til að 
flokka skilgreiningarnar á sóun í byggingariðnaði eftir því hvort um væri að ræða 
umbreytingu (transformation), flæði (flow) eða virði (value) (Tranformation-Flow-Value, 
TFV) (Bölviken o.fl., 2014). Þessi flokkun er um leið talin vera undirstaða að Lean í 
byggingariðnaði (Lean Construction) (tafla 1). Koskela sér fyrir sér framleiðslu sem ferli, 
þar sem í eru þessir tveir þættir, umbreyting og flæði sem leiðir til tiltekins virðis. 
Framleiðsla er markvisst ferli og virðið endurspeglar tilgang ferilsins. Umbreyting og flæði 
eru tvær leiðir til að lýsa framleiðsliferlinu (Bölviken o.fl., 2014). Umbreytingin lýsir 
hvernig hráefni og íhlutir verða að vöru með hjálp véla, tækja og vinnuafls. Í 
umbreytingarferlinu er sóun þegar meira er notað af þessum forðum en þörf er á (Bölviken 
o.fl., 2014). Flæðið snýst aftur um flæði í tíma og rúmi og þar með er tími aðal forðinn í 
flæði framleiðslunnar. Sóun felst því í tíma tapi eða að meiri tími er notaður en þörf er á 
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(Bölviken o.fl., 2014). Í annarri rannsókn er rennt stoðum undir þetta, en þá gera þeir 
Denzer, Muenzl, Sonnabend og Haghsheno greiningu á útgefnu efni um skilgreiningu á 
sóun og þar renna þeir stoðum undir þessa flokkun Koskela og segja að það sé hægt að 
greina á milli hvort um er að ræða umbreytingu (transformation) flæði (flow) m.t.t. virðis 
(value) (Denzer, Muenzl, Sonnabend og Haghsheno, 2015). 

 
Tafla 1Þessi tafla sýnir flokkun Koskelas á flokkum sóunar í byggingariðnaði. 

Hönnun er ein af grunnforsendum byggingarframkvæmda (Koskela o.fl., 2013). 
Hönnunarkostnaður við byggingar er oftast á bilinu 10-15% af heildarkostnaði en tíminn 
sem hönnunarþátturinn tekur er ekki í sama hlutfalli við verktímann. Ef hönnun er ekki 
lokið áður en framleiðsla hefst getur það leitt til þess að sóun verður í framleiðslu og að 
endanlegt virði verður ekki rétt. Það eru góð rök fyrir því að skoða þátt hönnunar þegar 
verið er að skilgreina sóun í byggingariðnaði (Koskela o.fl., 2013). 
Þegar stjórnendur ætla að stýra framkvæmdum með sérstaka áherslu á að koma í veg fyrir 
sóun, þá þarf að skoða sérstaklega þrjá þætti: a) að bera kennsl á sóunina, b) að átta sig á 
umfangi sóunarinnar og c) að koma böndum á sóunina (Felipe, Achell og Bonet, 2013). 
Að bera kennsl á sóun út frá Lean er ekki auðvelt ef viðkomandi hefur ekki hlotið 
tilheyrandi þjálfun. Þeir sem ekki þekkja til halda oft að um úrgang sé að ræða en átta sig 
ekki á tengingu sóunar við framleiðni. Góð fyrstu skref til að hafa hemil á sóun er að kenna 
hugtökin sóun og virði, að bera kennsl á mismunandi flokka sóunar, að horfa með 
gagnrýnum hætti á verkstað (gemba walk) og teikna flæðrit m.t.t. Lean (Value Stream 
Mapping – VSM) (Felipe o.fl., 2013). Að meta umfang eða magn sóunar er nauðsynlegt til 
að átta sig á því hvar er best að hefjast handa og á hvað skal ráðast fyrst (Felipe o.fl., 2013). 
Eftir að búið er að meta umfang sóunar og setja upp mælikvarða er hægt að byrja að skrá 
breytingar og þar með gera sóunina sýnilega (Felipe o.fl., 2013). Það má álykta að ef sóun 
væri mælanleg þá myndaðist hvati til að, bera kennsl á, meta umfang og reyna að minnka 
sóun (Felipe o.fl., 2013). 
Shingo (1988) segir að heildarferlið taki yfir einstakar aðgerðir í framleiðslu sem þýðir 
með öðrum orðum að það sé ekki markmiðið að hámarka afköst á hverri vinnustöð heldur 
það að hámarka flæðið í gegn um ferlið (Kalsaas, 2013). Byggingarvinna er oftast mikið 
fjölbreyttari en verksmiðjuframleiðsla. Byggingarvinnu má flokka niður í fjóra flokka 
(Kalsaas, 2013): 

• Umbreytingarvinna (umbreyting (transformation) og skoðun/skjölun 
• Óbein vinna eða undirbúningur (physical preparation) 
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• Undirbúningur, samræming og öryggi 
• Sýnileg sóun (bið endurvinnsla og o.þ.h.) 

Út frá því má skilgreina sóun í byggingariðnaði á byggingarstað þannig, að sóun er vinna 
og vinnutengdar aðgerðir sem auka ekki virði byggingarinnar í formi umbreytingarvinnu, 
óbeinnrar vinnu eða undirbúnings, eða þegar verið er að fylgja þörfum kaupanda eða 
yfirvalda um skráningu og öryggi (Kalsaas, 2013). 
Bölviken og Koskela velta því fyrir sér af hverju ekki hafi náðst árangur í að minnka sóun 
í byggingargeiranum. Þeir svara þeirri spurningu í átta liðum (Bölviken og Koskela, 2016). 
Í fyrsta lagi er oftar en ekki litið á byggingaverkefni þannig að verið sé að uppfylla samning 
frekar en verið sé að stjórna framleiðsluferli. Í öðru lagi benda þeir á að menningin innan 
byggingargeirans eða hluta hans er ólík verksmiðjugólfinu. Til að mynda getur stjórnun oft 
minnt meira á slökkvistarf, þ.e. að brugðist er við vandamálum þegar þau koma upp frekar 
en að koma í veg fyrir að þau.  Orsakir geta verið veikleikar eða hugmyndaleysi í stjórnun. 
Hugarfar slökkviliðsmannsins þykir göfugt og fyrirbyggjandi hugsun ekki eins spennandi. 
Í þriðja lagi er flæðis hugsun ekki eins algeng og framleiðslu/umbreytingar 
(transformation) hugsunin. Fjórða atriðið sem þeir nefna er að skilgreining Lean á sóun 
fellur ekki að eða á ekki við í byggingargeiranum af ýmsum ástæðum. Í fimmta lagi er 
flækjustigið í byggingargeiranum meira sem gerir málið flóknara en 
verksmiðjuframleiðslu. Númer sex  er að lítill stöðugleiki og fáar endurtekningar eru í 
byggingariðnaði sem torveldar myndun flæðis og viðhald þess. Sjöunda ástæðan er að 
skipuheildir eru tímabundnar og virðiskeðjan er brotin (fragmented). Áttunda og síðasta 
ástæðan sem þeir nefna er að það vantar samþættingu í stjórnun á tekjum, kostnaði og 
áhættu.  Á meðan verksmiðjustjórinn getur haft fulla athygli á framleiðslunni, kostnaði og 
gæðum og þar með sóun, þá verður verkefnastjórinn í byggingaframkvæmdum að fylgjast 
með framleiðslu, kostnaði, gæðum og einnig að eiga samskipti við viðskiptavininn, 
hönnunarferlið og tekjuhliðina í verkefninu sem gerir honum erfiðara fyrir að samræma 
alla þættina (Bölviken og Koskela, 2016). 
Samfélagsleg ábyrgð er nýtt viðfangsefni varðandi skilgreiningu á sóun (Arroyo og 
Gonzalez, 2016). Arroyo og Gonzalez segja að Lean samfélagið þurfi að velta fyrir sér 
hvort ekki þurfi að endurskilgreina sóunarhugtakið og uppfæra þar með sóunarflokkana. 
Ekki bara út frá framleiðslu og hagrænu sjónarmiði heldur einnig út frá umhverfis og 
samfélagslegum þáttum (Bölviken og Koskela, 2016). Einungis tvær rannsóknir af þeim 
sem þeir skoðuðu, tóku á samfélagslegum og umhverfisþáttum við skilgreiningu á 
sóunarhugtakinu, í tilraun til að skilgreina sóunarhugtakið (Bölviken og Koskela, 2016). 
Arroyo og Gonzalezs segja að stjórnunaraðferðir í byggingariðnaði miði að tæknilegum 
úrlausnum sem snúa að gerð samninga og verkefnastjórnun en vanrækja á hinn bóginn það 
sem snýr að hegðun fólks og mannlegum þáttum, hvort sem það á við einstaklinga eða 
samfélög (Bölviken og Koskela, 2016). Önnur rannsókn Arroyo, Fuensalida, Fischer og 
Salvatierra bendir til þess að það séu mikil tækifæri í Lean innleiðingu, ekki bara í 
framleiðniaukningu heldur einnig að það leiði til minni koltvísýringslosunar (Fuenzalida, 
Fischer, Arroyo og Salvatierra, 2016). Það má því segja að hefðbundin skilgreining á sóun 
út frá straumlínustjórnun, Lean, vanræki samfélagsáhrifin (Bölviken og Koskela, 2016) og 
einnig að ekki sé nóg talað um jákvæðu umhverfisáhrifin sem eru samfara Lean 
innleiðingum (Fuenzalida o.fl., 2016). Arroyo og félagar álykta út frá sinni rannsókn að 
Lean innleiðingar séu yfirborðskenndar í byggingariðnaðinum og lykilorð eins og virði og 
sóun verða starfsmönnum ekki töm að nota. Því ætti í framtíðnni að leggja meiri áherslu 
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að skapa mennningu sem er innblásin af breytingunni og tileinkar sér stöðugar úrbætur 
(continuous improvment)( Fuenzalida o.fl., 2016). Nina Winheimer segir að stöðugar 
úrbætur í verkferlum leiði til meiri virkni og sé í raun grunnur að betri árangri 
fyrirtækja(Weinheimer, 2016). Árið 2012 var farið yfir allar greinar IGLC á árbilinu 2001-
2012 og komust höfundar að því að orð eins og kenna, læra, uppfræða, mennta og þjálfa 
og voru það sára fáar greinar sem tóku á því efni (Tsao, Alves og Mitropoulus, 2012) 
 
 
 
 
3. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG AÐFERÐAFRÆÐI 
 
Umtalsvert magn greina hefur verið skrifað um Lean í byggingariðnaði og er í fljótu bragði 
ekki auðvelt að sjá hver eru helstu viðfangsefnin, hvert við erum komin, hvað er efst á 
baugi og hvað væri áhugavert að skoða næst. Kerfisbundið endurmat útgefins efnis 
(Systematic Literature Review) er greiningaraðferð sem hefur verið notuð síðustu ár 
(Petersen, Feldt, Mujtaba og Mattson, 2008). Greinarhöfundi er ekki kunnugt um að hún 
hafi verið notuð á útgefið efni um Lean í byggingariðnaði fyrr. Í stuttu máli þá miðast 
aðferðafræðin við það að fara yfir rannsóknargreinar sem eru rannsóknir (research og case 
studies), en eru ekki endurmat á efni (Literature review). Farið er yfir efnið og lýst er 
aðferðum og niðurstöðum. Síðan eru niðurstöður dregnar saman. Miðað við aðrar gerðir 
slíkra greininga er þessi aðferð mjög kerfisbundin, eyðir hlutdrægni og gefur almenna og 
greinargóða niðurstöðu í formi tölulegra upplýsinga (Petersen o.fl., 2008).  
Tilgangur með þessari rannsókn er að gera forkönnun fyrir mastersritgerð (MSc) í 
meistaranámi í verkefnastjórnun - MPM. Til þess kynna mér umfjöllun um Lean í 
byggingariðnaði gerði ég yfirgripsmikla úttekt á rannsóknargreinum um málaflokkinn með 
því að setja fram rannsóknarspurningar. Til þess að svara þessum spurningum, 
framkvæmdi ég „Literature Review“ samkvæmt aðferðafræði Kai Petersen sem mætti kalla 
kerfisbundið skjalagreiningarferli (KSF)– Systematic Mapping Process (SMP) (Petersen 
o.fl., 2008). Gögnin sem skoðuð voru eru rannsóknargreinar sem gefnar hafa verið út í 
tengslum við árlega ráðstefnu International Group for Lean Construction eða IGLC, en það 
eru samtök áhugamanna um Lean í byggingariðnaði. Ráðstefnan er haldin einu sinni á ári 
og eru gefnar út ótal rannsóknagreinar í tengslum við hana á hverju ári. Útgefnar greinar 
eru vistaðar og aðgengilegar á vef IGLC – www.iglc.net/papers frá 1996. Allt frá því að 
fyrsta ráðstefnan var haldin árið 1993, hafa verið gefnar út um 1400 greinar um hin ýmsu 
mál sem tengjast Lean í byggingariðnaði (Lean Construction) með einum eða öðrum hætti 
út frá mismunandi sjónarhornum. 
Kerfisbundið skjalagreiningarferli eða KSF er skipulögð aðferð sem er í fimm þrepum. Í 
stuttu máli er í ferlinu farið yfir útdrátt og lykilorð rannsóknargreinanna og greinarnar 
flokkaðar í þrjá flokka sem síðan eru bornir saman. Niðurstaðan er fengin út frá tíðni á 
efnistökum miðað við samanburð á tveimur eða fleiri forsendum (Petersen o.fl., 2008). Það 
gefur glögga yfirsýn yfir umfjöllunina, hvar hún er mest og einnig hvar tækifæri er til að 
auka umfjöllun og greina betur. Einnig er mögulegt að sjá hvar umræðan/umfjöllunin er að 
dvína og hvar nýjar hugmyndir/umfjallanir (trend) eru að kvikna  með því að taka 
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tímaþáttinn inn sem breytu og horfa yfir lengra tímabil. Fimm skref KSF ferlisins eru 
eftirfarandi: 

1. Rannsóknarspurningarnar eru skilgreindar.  
2. Fundið er viðeigandi lesefni, til að rannsaka og greina, sem hæfa 

umfjöllunarefninu og geta svarað rannsóknarspurningunum.  
3. Lesefnið er skoðað og samþykkt eða hafnað miðað við grunnforsendur 

rannsóknarinnar. 
4. Lykilorð og flokkar eru ákveðnir eftir því sem farið er yfir, til að flokka og greina 

gögnin. 
5. Gögnin eru sett fram miðað við þá flokka sem lesefnið var flokkað í. 

Í undirflokkunum hér fyrir neðan verður farið í hvert skref þessarar aðferðar. 

3.1 Rannsóknarspurningar skilgreindar 
 
Markmiðið með þessari rannsókn er að átta sig á og greina umræðuna um málefnið Lean í 
byggingariðnaði. Meta umfang og magn þeirra greina sem er útgefið og finna út tölulegar 
upplýsingar um það hvernig það skiptist milli umfjöllunarefna. Með það í huga eru settar 
fram eftirfarandi rannsóknarspurningar.  

1. Um hvað er fjallað þegar verið er að skrifa um Lean í byggingariðnaði  - Lean 
Construction árin 2015-2016? 

2. Hvaða rannsóknaraðferðir eru mest notaðar árin 2015 og 2016?  
3. Hvert er framlag þeirra rannsóknargreina sem eru skrifaðar 2015-2016 og hvernig 

flokkst þær? 
4. Hvernig dreifast flokkaðar greinar miðað við rannsóknarbreyturnar þrjár? 

 
3.2 Forkönnun á viðeigandi gögnum – gagnagrunnurinn. 
 
Í skrefi tvö er farið að leita að viðeigandi gögnum. Það er gert með því að setja upp 
viðeigandi leitarafmarkanir eða leitarstrengi og leita m.v. þær forsendur í viðeigandi 
ráðstefnuritum eða tímaritsgreinaritum. Gott er að byggja upp leitarforsendur miðað við 
hversu „vinsæl“ gögnin eru, þ.e. hversu oft hefur verið vitnað í þau og borið saman við þau 
o.s.frv. (Petersen o.fl., 2008). Leitin tekur mið af rannsóknarspurningunum. Á þessu stigi 
er metið hvaða rannsóknaraðferð var beitt við tiltekna rannsóknargrein. Sá gagnagrunnur 
sem ég byggi þessa rannsókn á er á vefsíðu International Group for Lean Construction -  
www.iglc.net. Þar eru allar greinar opinberar og vistaðar sem hafa verið gefnar út í 
tengslum við árlega ráðstefnu samtakana. Ráðstefnan er haldin fyrir fræðimenn sem stunda 
rannsóknir á sviði arkitektúrs og hönnunar, verkfræði og byggingariðnaðar. Þessar 
rannsóknir miða að því að reyna að finna nýjar leiðir í endurnýjun á aðferðafræði og nálgun 
við framkvæmdir. Ráðstefnan hefur verið haldin frá 1993, eins og áður sagði, en útgefið 
efni á vefsíðunni er frá 1996. Gagnagrunnurinn samanstendur af 1.313 greinum 
(www.IGLC.net). 
  
3.3. Hæfi rannsóknargreina – hæfi og vanhæfi. 
 
Þriðja skref aðferðafræðinnar felst í því að meta hæfi og vanhæfi þeirra greina sem valdar 
hafa verið. Rannsóknarspurningarnar hafa mikil áhrif á hæfi rannsóknargreinanna 
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(Petersen o.fl., 2008). Þar sem rannsóknin miðar að því að notuð sé nýleg umfjöllun þá 
voru valdar greinar frá árunum 2015 og 2016. Eldri greinar eru ekki notaðar við 
greininguna heldur aðeins til að fá meiri dýpt, þegar fjallað er um bakgrunn og forsögu. 
Þær greinar sem teljast hæfar til greiningar í þessari flokkun eru því: a) þær greinar sem 
fjalla um Lean í byggingariðnaði, b) eru á vef IGLC, www.iglc.net/papers og c) gefnar út 
árin 2015 og 2016. Á sama tíma og ég framkvæmdi yfirferð gagnanna þá flokkaði ég 
hverskonar rannsókn var gerð, þ.e. hvort hún byggði á könnun (meigindleg eða eigindleg), 
tilraun/prófun (case study) eða samantektir fyrri rannsókna (literature review). Við 
úrvinnslu á endanlegum gögnum var aðeins notast við greinar sem voru kannanir eða 
prófanir en voru ekki samantektir fyrri rannsókna (literature review), vegna þess að 
aðferðafræðin, Kerfisbundin Flokkun Gagna, gengur út frá því að það sé gert (Petersen 
o.fl., 2008). Aðrar greinar eru útilokaðar fyrir næsta stig greiningar. Niðurstaða: Árið 2016 
voru gefnar út 89 hæfar greinar en árið 2015 voru gefnar út 68 hæfar greinar en það gera 
alls 157 greinar þessi tvö ár.  
  
3.4. Greining lykilorða og útdrátta 
Í fjórða skrefi fer flokkunin á hæfum greinum fram. Í þeirri flokkun fylgdi ég ferli sem  er 
lýst á mynd 2 (Petersen o.fl., 2008). 
 

 
Mynd 1: Hér er sýnt hvernig flæðið er í flokkunarferlinu 

Flokkunarferlið byrjar þannig að farið er yfir lykilorð (keywords) rannsóknargreinanna. Út 
frá lykilorðunum eru búnir til flokkarnir sem mynda Umfjöllunarbreytu (Variability 
Context Facet). Hinar tvær breyturnar, Framlagsbreyta (Contribution Facet) og 
Rannsóknarbreyta (Research Facet) koma úr ferlinu sem unnið er eftir og er ekki breytt í 
þessari rannsókn (Petersen o.fl., 2008). Til að halda utan um yfirferðina/úrvinnsluna var 
sett upp Excel skjal þar sem upplýsingarnar um flokkunina voru skráðar og þannig heldur 
Excel skjalið utan um öll gögn sem tengjast flokkuninni. Allar 157 greinarnar voru  skráðar 
í skjalið. Upplýsingarnar um greinarnar sem voru fluttar inn í skjalið eru eftirfarandi: 
höfundar greinanna, heiti greinanna, leitarorð/lykilorð og útdrættir (abstract). Þetta eru 
stofnupplýsingarnar. Til viðbótar við það voru gerðir dálkar fyrir skráningu: einn fyrir 
lykilorð greinandans út frá yfirferð sem eru einkennandi fyrir greinarnar, þrír 
greiningarflokkar - einn dálkur fyrir hvern flokk (Umfjöllunarbreyta, Framlagsbreyta, 
Rannsóknarbreyta), einn dálkur sem er styttur útdráttur á íslensku í einni setningu sem lýsir 
efni greinarinnar og einn dálkur fyrir tegund rannsóknar (Könnun, tilraun eða Literature 
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Review). Flokkun umfjöllunarefna fyrir umfjöllunarbreytu var unnin út frá lykilorðum og 
útdrætti. Efnistök rannsóknargreinanna og lykilorð, hafa áhrif á umfjöllunarbreytuna 
þannig, að listinn lengist og flokkunum fjölgar eftir því sem efnistök greinanna eru 
fjölbreyttari og farið er yfir fleiri greinar. Sem dæmi mætti segja að ef umfjöllunar breyta 
væri húsdýr, gæti hún í greiningu gagna skipst upp í kýr, kindur, hesta o.s.frv., ef flokkurinn 
verður hlutfallslega stór og yfirgripsmikill að mati greinanda. Excel skjalið er að lokum 
notað sem gagnagrunnur fyrir tölulega úrvinnslu, flokkun og greiningu. Hver grein fær eina 
framlagsbreytu, eina rannsóknarbreytu og eina umfjöllunarbreytu. Flokkarnir sem flokkað 
er eftir eru sem hér segir: 

• Framlagsbreyta (Contribution facet) – Hvað rannsóknargreinin leggur til: Er verið 
að gera mælingu (metric), kynna nýtt verkfæri (tool) þ.e. hugbúnað eða tæki, kynna 
líkan (model), leggja til nýja aðferðafræði (method), setja fram ferli (process)? 

• Rannsóknarbreyta (Research facet): Í þessum flokki er sagt hvað var gert í 
rannsókninni eða um hvað hún snýst:  

o Mat á aðferð (Evaluation Research) – mat lagt á lausn sem er í notkun – 
kostir og gallar 

o Prófun (Experience Report) – útskýring á einhverju sem höfundur hefur 
verið raunverulega gert, lýst er persónulegri reynslu  

o Tillaga að lausn (Solution Proposal) - lögð er fram tillaga að nýrri lausn eða 
útfærsla á gamalli lausn,  

o Persónuleg skoðun (Opinion Paper) – höfundur tekur fyrir núverandi lausnir 
eða tækni og lýsir sinni skoðun á henni,  

o Ný sýn (Philosophical Paper) – Horft er á hluti eða tækni sem er til út frá 
nýju sjónarhorni  

• Umfjöllunarbreyta (Variability Context Facet) er sú breyta sem ég bjó til við 
flokkun gagnanna. Hún segir til um hvað er verið að rannsaka eða hvert er megin 
umfjöllunarefni. Flokkarnir eru níu talsins og eru: Ferlastjórnun (Logistic 
Management), Heilsa og öryggi (Health & Safety), Hönnunarstjórnun (Design 
Management), Innkaupastjórnun (Procurement), Innleiðing (Implementation), 
Menntun og þjálfun (Education and training), Skilgreining á sóun (Definition of 
waste), Stjórnun (Management) og Umhverfi (Environment).  

3.5. Úrvinnsla gagna og kortlagning (Systematic Mapping) 
 
Greining gagnanna miðar að því að setja fram tíðni hvers flokks fyrir sig. Þá er hægt að sjá 
hver áherslan hefur verið í fyrri rannsóknum og á hinn bóginn hægt að sjá hvað hefur verið 
minna rannsakað og þá um leið koma auga á göt (tækifæri) sem hægt er að kafa í og nota 
til rannsókna. Þegar hér er komið, er ferlinu lokið. Næsta skref er þá að greina og fara ofan 
í þá flokka eða hópa greina sem að mynda stærstu tölurnar eða að fara á nýrri svið og vinna 
frekari rannsóknarvinnu á þeim stöðum sem upp á vantar. Þá má hugsa sér að taka þær 
greinar sem eru á bak við niðurstöðurnar og finna einhvern samhljóm í annað hvort 
aðferðafræði eða niðurstöðum. Nánar má sjá þessa flokkun í niðurstöðum. 
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4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNARSPURNINGA 
 
Hér að neðan er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarspurninganna þriggja sem eru 
settar fram í þriðja kafla. 

1. Hver eru umfjöllunarefnin í rannsóknum um Lean í byggingariðnaði og tíðni 
þeirra árin 2015 -2016? 

Umfjöllunarefnið sem oftast er fjallað um í greinunum 157 er Stjórnun(60) eða 38% 
greinanna sem fjalla um það efni (tafla 2). Næst er Hönnunarstjórnun (27) og Innleiðingar 
(26) með 17% hvor. Aðrir flokkar eru með umtalsvert minna. Í flokknum Stjórnun er verið 
að fjalla um stjórntæki og aðferðafræði sem er verið að nota við Lean innleiðingar og hvaða 
árangur er af notkun þeirra. Þar er verið að prófa ýmsar aðferðir, sitt í hvoru lagi og saman. 
Þar af leiðandi verður umfjöllunin mjög mikil og víðtæk og leitandi, sem gerir umfangið 
mikið. Ólíkt því  þegar verið er að horfa á hefðbundna framleiðslu, þá er Hönnunarþátturinn 

snar þáttur í framkvæmda-
verkefnum. Í þeim þætti er 
verið að skoða, prófa og 
meta ýmsa aðferðafræði 
og hugmyndir sem hjálpa 
til við Lean stjórnun í 

hönnunarþættinum. 
Einnig er verið að skoða 
hvernig hönnun og 
framkvæmd getur unnið 
betur saman, mikilvægi 
þess að hönnun og 

framkvæmd vinni betur saman og í raun að þetta sé heildstætt ferli. Mikið er fjallað um 
hvernig nota má hugbúnað til að koma á virkari samskiptum og bæta upplýsingaflæði milli 
hönnuða og verktaka. Einnig er áberandi rannsóknir á svokallaðri Target Value Design 
aðferðafræði sem mætti þýða sem gæða miðaða hönnun. Sú aðferðafræði leitar að þvi að 
auka samtal hönnuða og endanotanda með það að leiðarljósi að minnka breytingar og auka 
líkur á því að ná réttum gæðum og virði fyrir viðskiptavininn. Innleiðingar á kerfum og 
aðferðafræði fær mikið pláss í umfjöllun. Þar er verið að skoða prófanir og gera samanburð 
á innleiðingum víða um heim í mörgum mismunandi verkefnum og menningarheimum. 
Farið er yfir hvernig til hefur tekist og hvað má læra af þessum innleiðingum. Það að þessir 
þrír flokkar séu ráðandi í rannsóknarumfjöllun lýsir því svolítið að tilhneiging sé til þess 
að koma með verkfæri, ferla og önnur stjórntæki til að koma á breytingum. Menntun og 
þjálfun sem rannsóknarefni er aðeins 8% af umfjöllun. Ef tekið er mið af orðum Ohnos 
þegar hann sagði: „We make people before cars“ (Womak 2003), þá er í ljósi þess ástæða 
til að ætla að þessi flokkur ætti að skipa stærri sess í umfjöllun en raun ber vitni. Það kemur 
líka á daginn þegar niðurstöður eru skoðaðar þá er helsta ástæða þess að eitthvað fór 
úrskeiðis sú að starfsmenn voru ekki nógu vel undirbúnir, vilji til samstarfs hjá 
undirverktökum var ekki nægur og fleira á þeim nótum, sem bendir til þess að mikilvægt 
sé að huga að menningunni og menntun. Þó má sjá að umfjöllun um þætti eins og 
innkaupastjórnun, ferlastjórnun og menntun og þjálfun er tilhneiging til að reyna að greina 

Tafla 2: Taflan sýnir fjölda greina eftir umfjöllun 
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betur hluti sem betur mættu fara og um leið að átta sig á því hvað væri hægt að gera betur 
í einstökum þáttum stjórununar. 
 

2. Hvaða rannsóknartegundir eru mest notaðar árin 2015 og 2016?  
Algengast er að í að í þeim rannsóknargreinum sem eru til greiningar, að verið sé að leggja 

mat á aðferðafræði eða kenningu 
sem sett hefur verið fram. Um 39% 
rannsóknanna snúast um það. Í 
36% tilfella er verið að leggja fram 
tillögu að nýrri lausn eða þá að 
verið sé að leggja til aðra nálgun á 
eitthvað sem er til. Oftast er þá 
verið að setja saman tvær að ferðir 
eða fleiri sem eiga þá að vinna hvor 

aðra upp og bæta þannig galla. 
Prófanir á nýjum aðferðum sem hafa ekki verið notaðar eða gerðar áður eru 11% sem ætti 
nú að segja til um að alltaf eru nýjar hugmyndir að aðferðum að koma fram. Í 8% tilfella 
er einnig verið að horfa á núverandi aðferðir út frá nýju sjónarhorni. Í átta greinum af 157, 
eða 5% er verið lýsa persónulegri reynslu af einhverju sem hefur raunverulega átt sér stað. 
Þessar niðurstöður benda til þess að það er mikið gert af því að sannreyna það sem hefur 
verið prófað og stöðugt er verið að leggja mat á þær aðferðir. Einnig eru lagðar til nýjar 
tillögur að leiðum og rannsakendur fara í einhverjum tilfellum út fyrir boxið og horfa á 
rannsóknarefnið út frá nýjum hliðum. Oftast er verið að fjalla um sömu aðferðirnar á 
ólíkum slóðum eða mismunadi verkefnum.  
 

3. Hvert er framlag eða afrakstur þeirra rannsóknargreina sem eru skrifaðar 
2015-2016 og hvernig flokkast þær?  

Stærstur hluti rannsóknanna snýst um það að finna, greina eða skoða aðferðir sem falla að 
Lean stjórnun. Það eru 69 rannsóknir af 157 eða 44% sem leggja mat á aðferðir (tafla 4). Í 
18% tilfella er verið að setja fram eða skoða ferli  og í 15% tilfella er verið að gera mælingar 

eða reyna að nálgast 
niðurstöðu með 
tölfræðilegri greiningu. 
Verkfæri eru 
rannsóknarefni í 19 
greinum eða 15% tilfella. 
Sett eru fram líkön eða 
skoðuð notkun þeirra í 11% 
greinanna sem voru til 
skoðunar. Af þessu má sjá 

að verið er að leita að leiðum eða ferlum sem hjálpa til við Lean innleiðingar, en 
hlutfallslega lítið er verið að meta árangur af því sem er notað. Það getur bent til þess að 
Lean stjórnun í framkvæmdum er tiltölulega ómótuð og verið er að rannsaka leiðir og 
aðferðir sem geta leitt til ávinnings sem verður mælanlegur. Ein áhugaverð mæling var til 

Tafla 3: Taflan sýnir fjölda greina eftir rannsóknartegundum 

Tafla 4: Taflan sýnir fjölda greina eftir því hvert framlag rannsóknarinnar er 
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að mynda gerð á því hvað þjálfun skiptir miklu máli þegar verið er að vinna við nýjar 
aðferðir. 

4. Hverning dreifast flokkaðar greinar miðað  við breyturnar þrjár? 
Niðurstöður flokkunar  er í töflu 5. Hér er notast við Pivot greiningu í Excel sem sýnir mjög 
glögglega hvernig gögnin dreifast miðað við framlagsbreytuna og rannsóknarbreytuna á 

móti umfjöllunarefni 
greinanna. Hér í 
spurningunum að ofan er 
búið að skoða dreifinguna 
út frá hverri einstakri 
breytu fyrir sig en þegar 
þetta er skoðað saman þá 
má sjá að þéttleiki 
umfjöllunnar er mis mikill. 
Framhald af þessari 
flokkun sem hér er gerð 
væri þá að skoða þessa 

stærstu hópa og ráðast á þá og finna hvað er sameiginlegt með þeim greinum sem á bak við 
hana standa. Skoða hvað er sammerkt með þeim greinum og meta hvort hægt er að draga 
einhverjar ályktanir og fá niðurstöður út frá því. Einnig má skoða þessa töflu út frá því hvar 
minnsta tíðnin er og þá jafnvel göt. Þar geta verið upplögð tækifæri til að ráðast til 
rannsókna og frekari greininga. Það er til að mynda hægt að sjá mjög víða í töflu fimm. 
Það kemru í ljós í þessari greiningu að áherslan á stjórnunina og kerfin er meiri en á að 
þjálfa, kenna uppfræða og læra sem er lykillinn að því að Lean innleiðingar gangi vel. 
Einnig að þættir eins og betur mætti skoða atriði eins og umhverfi og Heilsu & Öryggi en 
það gæti hjálpað til við að auka áhuga á Lean stjórun almennt   
 
 
 
 
5. UMRÆÐUR 
 
Ísland er mjög skammt á veg komið í innleiðingu á Lean aðferðum í byggingariðnaði. Þegar 
leitað er að upplýsingum um Lean innleiðingar eða notkun á Lean aðferðafræði við stjórnun 
hjá byggingafyrirtækjum á Íslandi, er ekki margt að finna. Upphafleg hugmynd að 
rannsókn fyrir þetta verkefni var að skoða sóun í byggingariðnaði á Íslandi og þá um leið 
hvort stjórnendur íslenskra byggingarfyrirtækja væru að kynna sér Lean stjórnun í dag. Sú 
athugun leiddi í ljós að það er eitt fyrirtæki sem hefur innleitt Lean hjá sér til prufu í einu 
verkefni. Tilraunin gafst vel en margt þarf að gerast til að greiða fyrir Lean 
stjórnunaraðferðum í byggingariðnaðinum. Engin gögn eru aðgengileg um þessa 
innleiðingu en hún hefur verið kynnt af þeim sem að henni stóðu á nokkrum kynningum 
og ráðstefnum um Lean stjórnun hér á landi. Áhugi á Lean er fyrir hendi en það þarf að 
kveikja umræðuna og það þarf að finna leið til þess að skapa meiri áhuga á málefninu.  

Tafla 5: Yfirlit yfir tölulega úrvinnslu eftir að gögnin voru flokkuð 
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En hvernig er umræðan  úti í hinum stóra heimi? Lauri Koskela, einn stofnenda 
International Group for Lean Construction, samtök áhugamanna um Lean í 
byggingariðnaði, hefur gert fjölmargar rannsóknir um málefnið. Hann segir m.a. í rannsókn 
sem hann gerði að átta ástæður liggi fyrir því að Lean hafi ekki náð fótfestu í 
byggingariðnaði (Bölviken og Koskela, 2016). Þær eru að hans mati þessar: 

• Stjórnun í byggingariðnaði miðast við að uppfylla samninga frekar en að verið sé 
að framleiða hús eða mannvirki. 

• Menningin í byggingargeiranum er hindrun. 
• Flæðishugsun (Flow) er mun minni í byggingariðnaði en þekkingin á meðhöndlun 

efnis og áhalda – umbreyting (Transformation). 
• Sóunarflokkarnir sjö eiga ekki við í byggingarframkvæmdum. 
• Flækjustig í byggingaframkvæmdum er mjög hátt. 
• Stöðugleika í skipulagi vantar og of fáar endurtekningar í byggingaframkvæmdum. 

Of oft er verið að koma með nýja hönnun í stað þess að endurtaka vel heppnuð hús. 
• Tímabundnar skipuheildir og brotin virðiskeðja. 
• Stjórnendur eru að fást við of margar breytur; tekjur, kostnað, áhættu, gæði o.fl. 

Framkvæmdir snúast um að búa eitthvað til – framleiða. Grunnþættir framleiðslu eru að 
ákveða hvað á að framleiða (þróun og hönnun) og að búa hlutinn til (framleiðsla)( Bölviken 
og Koskela, 2016). 
Þessi mynd Koskela af byggingarbransanum gerir verkefnið svolítið flókið og vandasamt.  
Umfjöllunin í þeim rannsóknum sem farið var yfir endurspeglar þetta ástand ef svo má 
segja. Fjölmargar leiðir eru settar fram til þess að reyna að ná böndum yfir og stjórna 
þessum aðstæðum og minnka sóun. Það eru margar hugmyndir um aðferðafræði í gangi. 
Það má nefna Last Planner System (LPS), Location Based Management System (LBMS), 
Target Value Design (TVD), IPD, Building Information Modeling (BIM) og svona mætti 
lengi telja. Sumar fá meiri athygli en aðrar og einnig vilja menn nota tvær til þrjár saman 
til að berja í brestina og vinna á veikleikum. 
Þegar kerfisbundinni aðferðafræði (Systematic Mapping) er beitt við greiningu á útgefnu 
efni, þá eru kostirnir þeir að velskilgreint ferlið gefur óhlutdræga niðurstöðu í formi 
tölulegra gagna ólíkt sumum öðrum aðferðum. Á hinn bóginn er aðferðin tiltölulega 
tímafrek og krefst umtalsverðs vinnuframlags sem reyndist reyndar besta skemmtun. Sem 
aðferð til að glöggva sig á miklu umfangi gagna, flokkunar og sjá hvar meginstraumar 
umræðunnar liggja, er þetta góð aðferð. Þegar verið er að kynna sér ákveðið efni sem er 
mikið að umfangi og flókið, þá eru þetta skipulögð og góð vinnubrögð þannig að auðvelt 
er að halda yfirsýn um hvar gögnin liggja. Þetta er góð lausn fyrir verkefni og gagnaöflun 
að enn stærra umfangi. Aðferðin vekur áhuga á umfjöllunarefninu – gefur góða 
yfirborðsþekkingu og maður kynnist vel umræðuefnunum. 
 
 
 
6. NIÐURSTÖÐUR 
 
Kerfisbundin greining gagna er góð leið til að fara yfir, flokka og fá gott yfirlit yfir mikið 
af upplýsingum. Þessi aðferð gefur gott yfirlit og er skipuleg uppsetning á gögnum og 
innihaldi þeirra. Hún gefur góða yfirsýn yfir hvernig umfjöllunin hefur verið, hvað hefur 
mest hefur verið fjallað um og hvernig aðferðum hefur verið beitt, auk hvers konar lausn 
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hefur verið sett fram. Niðurstaðan er myndræn og skýr og auðvelt er að sjá um hvað er 
mest fjallað. Einnig er gott að sjá hvað væri áhugavert að skoða betur og gera á því frekari 
rannsóknir. 
Umræðan um stjórnun er mjög víðtæk og leitandi og reynt er að finna leiðir til að minnka 
sóun og bæta stjórnunarhætti. Umhverfið er flókið og fjölbreytt og erfitt er að finna einhvað 
sem hentar í öllum tilfellum. Lean snýst um hugarfar og menningu hjá fyrirtækjum og í 
verkefnum. Þar sem stjórnskipulag er vel upp sett og skipulega er auðveldara að innleiða 
Lean, en í verkefnum eins og td. byggingariðnaði. Með meiri stöðlun í byggingariðnaði 
væri auðveldara að taka upp Lean aðferðafræði og minnka sóun. Innleiðing á Lean snýst 
um menningu, menntun og þjálfun þeirra sem að henni koma.  
Þessi rannsókn er forkönnun að mastersverkefni og margar spurningar vöknuðu á leiðinni 
sem gaman væri að skoða betur og ráðast í frekari rannsóknir á, eins og td.:  
Hvernig má betur standa að menntun og þjálfun og reyna að hafa áhrif á menningu 
atvinnugreinar eins og byggingariðnaðarins? 
Hvernig bæta má samband hönnunar og framkvæmdar með því að nota tækni til að hraða 
upplýsingagjöf og minnka þar með sóun? 
Hvernig hægt er að hugsa framkvæmdir meira út frá flæði en ekki út frá faggreinum eins 
og gert er í dag? 
Getur stöðlun á byggingarefnum og byggingarhlutum hjálpað til við að minnka sóun? Er 
hægt er að forvinna meira með þvi að búa til byggingarhluta við bestu aðstæður og lækka 
jafnvel kostnað í leiðinni? 
Hvernig koma umhverfismál og sjálfbærni að Lean stjórnun? Er einhver umhverfisleg 
hugsun í Lean? 
 
 
 
 
7. ÞAKKIR 
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