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Útdráttur 

Straumlínustjórnun hefur rutt sér til rúms víðsvegar um heiminn á síðustu árum. 

Straumlínustjórnun gengur út á að útrýma sóun, þætti sem ekki eru virðisaukandi fyrir 

viðskiptavininn, á öllum stigum ferlis. Stjórnun viðskiptaferla er kerfisbundin, skipulögð 

nálgun til að greina, bæta, stýra og stjórna ferlum með það að markmiði að bæta gæði á 

vörum og þjónustu.  

 

Markmið verkefnisins er að gera greinargóða lýsingu á straumlínustjórnun og stjórnun 

viðskiptaferla og nýta þau fræði í rannsókn á ákveðnu ferli. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

er að rýna ferli proforma reikninga hjá Flugleiðahótelum, greina núverandi stöðu, gera grein 

fyrir sóun og koma með umbótatillögur. Höfundur hélt tvær vinnustofur þar sem ferlið var 

teiknað upp og út frá því komið auga á sóun og umbótatillögur lagðar fram. Sóun fannst á 

15 stöðum í ferlinu og voru umbótatillögur lagðar fram fyrir hvert tilvik. Vænt áhrif 

umbótanna er skilvirkari starfsemi og þar af leiðandi aukin ánægja starfsmanna. 

Abstract 

Lean management has evolved around the world in recent years. Lean management seeks 

to eliminate waste, factors that are not value-added for the customer, at all stages of the 

process. Management of business processes is a systematic, organized approach to analyze, 

improve, and manage processes with the aim of improving quality of products and services. 

 

The objective of this project is to provide a detailed description of lean management and 

management of business processes and use that theory on a particular process. The main 

objective of this research is to review a process for proforma invoices at Flugleiðahótel, 

analyze current status, the waste and come up with improvement proposals. Two workshops 

were held by the author where the process was mapped up, the waste analysed as well and 

recommendations for improvements manifested. Waste was found in 15 different places in 

the process and improvements were proposed for each instance. The expected impact from 

the improvement recommendations is more efficient operations and, consequently, 

increased employee satisfaction. 
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Þakkir 
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og tíma sem hann gaf sér til að aðstoða mig við gerð verkefnisins.  

Einnig vil ég þakka vinnustað mínum, Flugleiðahótelum, fyrir að treysta mér fyrir 

framkvæmd verkefnisins og starfsfólkinu þar sem gaf sér tíma til að aðstoða mig eftir fremsta 

megni og taka þátt í vinnustofum með mér. Það er ómetanlegt að starfa á vinnustað þar sem 

allir eru tilbúnir að hjálpa og þar að auki að leyfa mér að fylgjast með þeim á meðan þau eru 

að störfum.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir alla þá hjálp og þann mikla stuðning sem þau 

hafa veitt mér í gegnum allt ferlið og að vera til staðar þegar ég þurfti mest á því að halda.    
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1  Inngangur 

Í stöðugt breytilegu samfélagi þar sem samkeppni er ávallt að verða meiri og nýir 

markaðir aðgengilegri er mikilvægt að halda í við breytingarnar og takast á við þær 

áskoranir sem stofnanir standa frammi fyrir. Með því að bæta ferla innan stofnana, 

hugsa um menninguna innan þeirra, einbeita sér að því að skapa virði og útrýma því 

sem ekki er virðisaukandi geta stofnanir með betra móti viðhaldið samkeppnishæfni. 

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar hefur rutt sér til rúms í hinum vestræna heimi 

undanfarin ár en hún hefur þekkst í Japan í fjölda ára, þar sem uppruni hennar liggur. 

Straumlínustjórnun gengur í meginatriðum út á hámörkun virðissköpunar samfara 

lágmörkun sóunar. Straumlínustjórnun er hægt að nýta við rekstur innan stofnana af 

öllu tagi og hefur það sýnt árangur víðs vegar um heiminn. 

Í upphafi verkefnisins er fjallað um Flugleiðahótel og innleiðingu þeirra á 

straumlínustjórnun, útlistun er gerð á framsetningu vandamálsins og markmiðum 

ásamt því að rannsóknarspurningar eru settar fram. Í kafla 2 er farið í gegnum 

aðferðafræðina sem notuð var við gerð verkefnisins. Kafli 3 fjallar um þau fræði sem 

notuð voru í verkefninu. Niðurstaða og greining er í kafla 4 þar sem leitast er eftir að 

svara rannsóknarspurningunum. Kafli 5 snýr að umræðu um verkefnið í heild og í kafla 

6 er samantekt á niðurstöðum listuð upp. 

1.1 Flugleiðahótel 

Flugleiðahótel er burðarás í ferðaþjónustu, sem er sá iðnaður sem er í hvað mestum 

vexti á Íslandi nú um mundir. Flugleiðahótel er eitt dótturfyrirtækja Icelandair Group 

en stærðargráða Icelandair Group og umfang starfsseminnar styrkir talsvert stöðu 

dótturfyrirtækja þess. Flugleiðahótel býður upp á fjölbreytta gistimöguleika um land 

allt fyrir ferðalanga og viðskiptafólk.  Allan ársins hring eru starfræk átta hótel undir 

nafni Icelandair Hotels, Reykjavík Natura, Reykjavík Marina, Akureyri, Hérað, og 

einnig Flúðir, Klaustur, Hamar og Vík, en fjögur síðustu eru sérleyfishótel. 

Flugleiðahótel rekur einnig Hilton Reykjavík Nordica, Canopy Reykjavik | City 

Centre, Reykjavík Konsúlat hótel og Reykjavík Marina Residence allan ársins hring 

og yfir sumartímann hótelkeðju Hótel Eddu sem samanstendur af níu hótelum um land 

allt. Flugleiðahótel er ört stækkandi og mun nýtt Icelandair hótel opna í sumar á 

Mývatni og væntanlegt er eitt nýtt hótel í miðbæ Reykjavíkur, í samstarfi við Hilton 

Worldwide. Núverandi framkvæmdastjóri er Magnea Þórey Hjálmarsdóttir en 

fyrirtækið hefur á að skipa um 800 starfsmönnum í yfir 600 stöðugildum í 

heilsársstarfsemi en yfir háannatímann aukast umsvifin, þá helst vegna Eddu 

hótelanna.  

Innleiðing straumlínustjórnunar hjá Flugleiðahótelum hófst árið 2015 og er enn 

yfirstandandi. Eins og staðan er í dag er eitt stöðugildi innan Flugleiðahótela undir 

starfsheitinu sérfræðingur í straumlínustjórnun (e. Lean Manager) sem hefur 

yfirumsjón með þeim verkefnum sem standa yfir hverju sinni. Fyrirætlanir um frekari 

vinnu liggja fyrir hjá hinum ýmsu deildum en það er margt sem þarf að huga að í stóru 
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fyrirtæki og tækifæri eru til að breyta og bæta víðsvegar. Vitundarvakning starfsmanna 

gagnvart straumlínustjórnun og þeim áhrifum sem orðið hafa í kjölfarið hefur orðið til 

þess að starfsmenn óska sjálfir eftir því að ferli séu skoðuð og gerðar umbætur á því.  

1.2 Framsetning vandamáls 

Proforma reikningur er eingöngu tilboð frá seljanda vegna vöru eða þjónustu og því 

ekki endanlegur reikningur. Flugleiðahótel notast við proforma reikninga bæði fyrir 

fyrirtæki sem ekki eru í reikningsviðskiptum og þurfa því að greiða heildarupphæð 

fyrirfram og einnig fyrir fyrirtæki sem eru í staðgreiðslu og þurfa eingöngu að greiða 

staðfestingargjald fyrirfram. Ferlið fyrir proforma reikninga er langt og kemur að 

mörgum aðilum innan fyrirtækisins sem og aðilum hjá systurfyrirtæki Flugleiðahótela, 

Fjárvakri. Ferlið var teiknað upp árið 2015 en síðan þá hafa orðið miklar breytingar 

innan Flugleiðahótela, mannabreytingar, skipulagsbreytingar og kerfisbreytingar. 

Eftirfylgni var ekki nægileg eftir síðustu kortlagningu og því kominn tími til að skoða 

ferlið aftur. Til þess að ferlið gangi vel fyrir sig og bæði starfsmenn og viðskiptavinir 

verði ekki varir við óþægindi þarf að kortleggja það frá upphafi til enda með aðstoð 

allra sem að því koma til þess að vera viss um að ná yfir allt ferlið og að allt sé sett 

fram með réttum hætti. Með því að kortleggja ferlið er hægt að sjá hvar brestir verða 

og koma með tillögur að umbótum. Á mynd 1.1 má sjá hvernig virðið flæðir í gegnum 

ferlið frá því að beiðni kemur frá viðskiptavini um ákveðna þjónustu og þar til hann 

fær lokareikning fyrir þjónustunni. 

 

Mynd 1.1: Virðisstraumur proforma ferlis hjá Flugleiðahótelum 

Eins og staðan er í dag eru nokkrir augljósir hlutir sem þarf að bæta en sem dæmi hafa 

hópar verið að sleppa í gegn án þess að fá sendan proforma reikning. Yfirferð á 

bókunum er ekki nægileg og enginn ábyrgur fyrir því að fylgjast með hópum sem eru 

að koma og hvort búið sé að senda á þá proforma reikning. Einnig er vandamál að 

fyrirtæki sem hafa greitt fyrirfram, annað hvort alla upphæðina eða hluta af henni, fá 

lokareikning fyrir heildarupphæðinni þar sem hvergi kemur fram upphæð 

fyrirframgreiðslu. Þetta er mikilvægt að skoða þar sem vandamálin út frá þessu eru 

tímafrek fyrir starfsfólk fyrirtækisins og valda óþægindum fyrir viðskiptavini. Nýtt 

tölvukerfi, Opera, var tekið upp nýlega hjá fyrirtækinu og er mikill áhuga fyrir því að 

kanna þá möguleika sem það býður upp á fyrir proforma reikninga og úrvinnslu þeirra. 

Aðrir þættir sem þarf að huga að eru þeir sem hafa áhrif á ánægju stafsfólks, ergelsi 

hefur myndast á milli mismunandi þátttakanda ferlisins meðal annars vegna 

ófullnægjandi upplýsinga og óljósrar ábyrgðar. 

1.2.1 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er að gera greinagóða lýsingu á straumlínustjórnun og 

stjórnun viðskiptaferla. Í fræðilega hlutanum er farið almennt í hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar ásamt því að fara yfir ákveðin tæki og tól sem notuð verða í 

Beiðni kemur 
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viðskiptamanni
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reikning
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verkefninu. Einnig verður gerð grein fyrir stjórnun viðskiptaferla og hvað felst í 

framkvæmd ferlagreiningar. 

Meginmarkmið verkefnisins er hins vegar að rýna ferlið fyrir proforma reikninga hjá 

Flugleiðahótelum og greina núverandi stöðu, frá því beiðni kemur frá viðskiptavini og 

þar til hann hefur fengið sendan lokareikning fyrir þjónustunni. Unnið verður að því 

að finna tillögur að umbótum sem hægt væri að ráðast í með það að markmiði að fá 

meiri stöðugleika í ferlið sjálft, auka skilvirkni og ánægju starfsmanna. 

1.2.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar sem höfundur leitast eftir að svara eru eftirfarandi: 

 Hver er núverandi staða ferlisins? 

 Hvaða umbætur má gera á ferlinu? 

 Hvernig er óska framtíðarstaða ferlisins? 
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði og þá aðferð sem notuð var til að svara 

rannsóknarspurningunum. Fyrst verður farið í gegnum hvernig gagnasöfnun fyrir 

fræðilegu rannsóknina var framkvæmd og þar á eftir þá aðferð sem notuð var til að 

framkvæma tilviksrannsóknina (e. case study). 

2.1 Fræðileg rannsókn 

Gagnasöfnun var framkvæmd fyrir og á sama tíma og tilviksrannsókn fór fram í þeim 

tilgangi að fá þekkingu á straumlínustjórnun og kynnast aðferðum sem hægt væri að 

nota við framkvæmd tilviksrannsóknar. Við gagnasöfnun er hægt að nota frumgögn 

(e. primary data) eða afleidd gögn (e. secondary data) úr skjölum eins og bréfum eða 

tölvupósti, sjálfsævisögum, myndum, opinberum skjölum, skjölum frá stofnunum, 

sýndargögnum og frá fjölmiðlum. Rannsakandi þarf að velja skjöl út frá tilgangi 

rannsóknar og með tilliti til rannsóknarspurninga (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Við gagnasöfnun var stuðst við afleiddar heimildir með þeim hætti að lesa útgefið efni 

um viðfangsefni tengt straumlínustjórnun og stjórnun viðskiptaferla. Höfundur tók þá 

ákvörðun að notast meðal annars við bækur og til að auðvelda heimildasöfnun voru 

bækur sem mælt er með á www.lean.is eingöngu skoðaðar fyrir straumlínustjórnun en 

hvað varðar stjórnun viðskiptaferla var val á bókum í samráði við Dr. Guðmund Val 

Oddson, leiðbeinanda. Þær bækur sem höfundi leist best á út frá samantekt voru 

notaðar við framkvæmd verkefnisins. Höfundur ákvað að nota einnig ritrýndar greinar 

við gagnasöfnun og notaði Web of Science og Google Scholar fræðisetur við öflun 

gagna. Eftirfarandi orð voru notuð sem leitarorð: 

 Lean (Straumlínustjórnun) 

 Process (Ferli) 

 Waste (Sóun) 

 Service (Þjónusta) 

 Hospitality (Gestristni) 

 Hotel (Hótel) 

 Finance (Fjármál) 

Út frá þeirri leit var notuð svokölluð snjóboltaaðferð (e. snowball method) þar sem 

heimildir úr þeim greinum sem höfundur skoðaði voru einnig notaðar. Þær bækur og 

greinar sem höfundur valdi voru notaðar til að auka þekkingu höfundar á 

straumlínustjórnun og þeim tækjum og tólum sem notast er við ásamt því að nota þær 

til þess að útbúa samantekt á straumlínustjórnun og stjórnun viðskiptaferla í því skyni 

að kynna lesenda fyrir þeim fræðum. 

2.2 Tilviksrannsókn 

Við gerð verkefnisins var notuð tilviksrannsókn en hún snýr að því að afla gagna um 

málið sem verið er að rannsaka og til þess er hægt að nota ýmsar aðferðir. 

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar 

http://www.lean.is/
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ásamt stjórnun viðskiptaferla og verður fjallað ítarlega um þau tæki og tól sem stuðst 

var við í kafla 3.  

Framkvæmd tilviksrannsóknarinnar var skipt niður í sex þætti eins og sjá má á mynd 

2.1. 

 

Mynd 2.1: Framkvæmd tilviksrannsóknar 

Við gagnasöfnun ákvað höfundur að nota aðferð sem snýr að því að nota rýnihópa og 

halda vinnustofur með þeim þar sem aðferðafræði straumlínustjórnunar leggur áherslu 

á að fá starfsmenn, sem koma að ferlinu, til þess að taka þátt í umbótavinnu fyrir það 

tiltekna ferli. Vinnustofur eru viðeigandi til að safna almennum upplýsingum og 

sérstaklega þegar þekking rannsakanda er lítil og þörf er á auknum skilningi. 

Rannsakandi þarf að ákveða stærð hópsins og hverjir eiga að tilheyra honum. Hópurinn 

getur verið einsleitur (e. homogeneous) eða misleitur (e. heterogeneous). 

Rannsakandinn þarf að stjórna vinnustofunni og fylgjast með samræðum sem geta 

komið upp (Blomkvist & Hallin, 2015; Skulmoski, Hartman, & Krahn, 2007). 

Mælingar voru framkvæmdar á starfsmönnum til að fá tölulegt mat á vandamálin og 

fylgdist höfundur með starfsfólki (e. observation). Framkvæmdin snýr að því að 

fylgjast með og skrá niður hvað gerist innan fyrirtækis eða stofnunar. Það fer eftir því 

hversu mikinn aðgang rannsakandi hefur að fyrirtækinu að hve miklu leyti hægt er að 

fylgjast með en hversu lengi framkvæmdin stendur yfir byggir á því hversu mikið 

rannsakandi þarf að afla af gögnum og hver tímarammi verkefnisins er. Takmörkun á 

þessari aðferð er sú að það getur haft áhrif á einstaklinga þegar fylgst er með þeim og 

þar af leiðandi geta þeir unnið á annan hátt en venjulega (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Mælingar voru bæði gerðar út frá raunverulegum vandamálum en einnig voru 

starfsmenn settir í aðstæður af höfundi í þeim tilgangi að hafa mælingar á öllum  helstu 

vandamálunum. Höfundur fékk aðgang að tölvupósthólfi hjá proforma fulltrúum og 

bókhaldi og nýtti það til að fá nákvæmar upplýsingar um hversu oft ákveðin vandamál 

höfðu komið upp. Skorður á verkefninu komu til vegna þess að ráðist var í hluta af 

umbótatillögum strax eftir vinnustofurnar og þar með ekki hægt að gera nákvæmar 

mælingar. Ekki voru til gögn um ákveðin vandamál fyrir og því ekki hægt að fá 

upplýsingar um ákveðna þætti sem valda skekkju á niðurstöðurnar.  

Gagnasöfnun fór fram í október og nóvember 2017 en haldnar voru tvær vinnustofur 

með starfsfólki Flugleiðahótela og Fjárvakurs sem kemur að ferlinu. Þrátt fyrir að 

höfundur þekki ferlið að stórum hluta var tekin ákvörðun um að halda vinnustofur og 

fá rýnihópa til að teikna upp núverandi ástand ferlisins. Sú ákvörðun var tekin bæði til 

þess að fullvissa um það að allir þættir yrðu teknir með ásamt því að koma af stað 

umræðu á milli þátttakenda innan ferlisins til að finna bestu lausnir í því skyni að 

útrýma þeirri sóun sem er til staðar. Höfundur tók þá ákvörðun að halda vinnustofur í 

stað þess að taka einstaka viðtöl við einstaklinga innan ferlisins til þess að fá betri 

yfirsýn yfir allt ferlið auk þess að viðtal við hvern og einn getur verið tímafrekt. 

Höfundur hafði aðgang að öllum þátttakendum ferlisins, ef einhverjar upplýsingar 

voru óljósar, eftir vinnustofurnar og nýtti sér það að einhverju leyti.  

Gagnasöfnun
Kortlagning 

á ferlinu

Borið kennsl 
á sóun í 
ferlinu

Ítarleg 
greining á 

vandamálum

Umbóta-
tillögur 

lagðar fram

Endur-
hönnun ferlis
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Á vinnustofunum var farið yfir ferlið og núverandi ástand þess teiknað upp. Fyrir 

staðlaða framsetningu á ferlinu var notast við Buisness Process Model and Notation 

(BPMN) staðal til þess að teikna upp ferlið með forritinu Visio. Ferlið var sett upp í 

svokallaðar laugar (e. pools) og brautir (e. lanes) til þess að skilgreina skref innan 

ferlisins eftir deildum. 

Eftir að ferlið hafði verið teiknað upp var gert grein fyrir sóun, atvikaskrá vandamála 

sett fram og sóun skipt upp eftir átta tegundum sóunar samkvæmt hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. Út frá rótum vandamálanna var komið með hugmyndir að 

umbótum og í lokin var teiknuð upp óskastaða framtíðarferlis að mati höfundar.  
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3 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir fræði straumlínustjórnunar og stjórnunar 

viðskiptaferla. Örlítið verður komið inn á uppruna og þróun straumlínustjórnunar, 

farið er yfir ávinning sem getur hlotist við innleiðingu, almenn umfjöllun er um sóun 

og stöðugar umbætur og að lokum skoðuð áhrif straumlínustjórnunar á 

þjónustufyrirtæki. Farið er yfir hringrás stjórnunar viðskiptaferla ásamt aðferð fyrir 

myndræna framsetningu á ferlum. 

3.1 Straumlínustjórnun 

Bakgrunnur straumlínustjórnunar á rætur sínar að rekja til japanskra 

framleiðsluaðferða sem hefur nú verið beitt um allan heim innan fjölbreyttra 

atvinnugreina (Melton, 2005). Uppruni og þróun straumlínustjórnunar liggur nánar 

tiltekið í framleiðslukerfi farsæla bílaframleiðandans Toyota en þar var lögð áhersla á 

aðgerðir og fyrirtækjamenningu. Talað er um að árangur Toyota stafi af færni þeirra 

við að tryggja stöðuga þróun, óháð hindrunum og bakslögum sem þeir hafa orðið fyrir. 

Straumlínustjórnun var því þróuð út frá japönsku menningarlagi og í því felst að allir 

starfsmenn þurfi að skilja þarfir viðskiptavinarins og veita honum þær án galla (Modig, 

2012; Parkes, 2015; Sweeney & Business, 2017).  

Straumlínustjórnun er samansafn af viðskiptaháttum, stefnum og aðferðum sem 

einblína á stöðugar umbætur og að útrýma sóun innan stofnana. Humyndafræðin leitast 

eftir stöðugum umbótum og að framleiða vörur í hæsta gæðaflokki, á hagstæðasta 

verðinu en á sama tíma útrýma sóun. Straumlínustjórnun veitir leiðbeiningar fyrir 

viðskiptahætti og taktískar ákvarðanir en snýr ekki að aðferðum til að efla 

forystuhæfileika. Straumlínustjórnun þróar fyrirtækjamenningu sem býður upp á 

leiðsögn og aðferðir fyrir starfsmenn til að láta í sér heyra og skapar hvatningu til að 

leggja af mörkum getu sína til fullnustu. Straumlínustjórnun getur gert stofnanir og 

fyrirtæki skilvirkari og samkeppnishæfari og leggur gríðarlega áherslu á að skapa 

ákveðinn hugsunarhátt á meðal allra starfsmanna innan fyrirtækis. Þannig verður ljóst 

að útrýming á sóun, þörf á stöðugum umbótum og hugmyndin um að allir geti haft 

áhrif á jákvæðar breytingar innan fyrirtækisins er mikilvægt fyrir velgengni og langlífi 

fyrirtækisins. Markmiðið með að minnka eða jafnvel útrýma sóun er að aðskilja 

virðisaukandi aðgerðir frá þeim sem ekki eru virðisaukandi. Ekki er hægt að minnka 

eða jafnvel útrýma sóun fyrr en búið er að aðgreina virðisaukandi aðgerðir frá þeim 

sem hafa í för með sér sóun þar sem ekki er hægt að útrýma sóun sem ekki er vitað að 

er til staðar (Melton, 2005; Parkes, 2015; Sweeney & Business, 2017). 

Allar framleiðsluaðgerðir hafa í för með sér kostnað en kostnaðurinn við virðisaukandi 

aðgerðir skilar sér til baka frá viðskiptavinum þar sem viðskiptavinurinn borgar 

einungis fyrir það sem hann biður um. Það er viðskiptavinurinn sem ákvarðar hvað er 

virðisaukandi og hvað ekki þar sem hann greiðir eingöngu fyrir það sem eykur virðið, 

notagildið, eða ánægjuna. Það sem ekki er virðisaukandi er flokkað sem sóun og er  

augljósasta dæmið gallaðar vörur. Ef vara inniheldur galla mun viðskiptavinurinn ekki 

greiða fyrir hana og getur framleiðandinn ekki krafist þess þó svo að hann hafi lagt út 

fyrir kostnaði (Dombrowski U., 2013; Sweeney & Business, 2017). Hugsun 

straumlínustjórnunar hefst hjá viðskiptavininum og skilgreiningunni á virði (Melton, 

2004). 
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Tvö stærstu vandamál straumlínustjórnunar eru skortur á áþreifanlegum ávinningi og 

áliti einstaklinga um að viðskiptaferlar séu nú þegar skilvirkir. Áþreifanlegur 

ávinningur af straumlínustjórnun er þó til staðar og er meðal annars sá að ferlið verður 

hraðvirkara, viðbrögð við beiðnum verða skjótari og þar sem flestir ferlar eru á 

einhvern hátt tengdir aðfangakeðjunni getur þetta skapað fjárhagslegan ávinning fyrir 

fyrirtæki (Melton, 2004, 2005).  

Ferlið verður einnig samhæfðara þar sem færri villur koma upp og þar af leiðandi 

minnkar endurvinnan sem hefur í för með sér aukin hraða og lækkun á rekstrarkostnaði 

ferlisins. Það verður einnig ávinningur hvað varðar þróun starfsfólks og 

þekkingarstjórnun þar sem slík hugtök eru innbyggð í hugsun straumlínustjórnunar 

(Melton, 2004). 

Í framleiðslu gerir straumlínustjórnun fyrirtækjum kleift að starfa með minni birgðir, 

spara rekstrarfé (e. working capital) og stytta framleiðslutíma sem þýðir skjótari 

viðbragðstími við beiðnum viðskiptavina, minni sóun og aukin gæði (Melton, 2004). 

3.1.1 Hugtakið straumlínustjórnun 

Áhugi á straumlínustjórnun hefur vaxið gríðarlega síðustu ár og fjöldinn allur af 

bókum og greinum tengdum hugmyndafræðinni fer fjölgandi með hverju árinu. Það 

hefur í för með sér vandamál hvað varðar skilgreiningu á straumlínustjórnun. 

Straumlínustjórnun er hægt að lýsa með almennum eða afmörkuðum hætti en það getur 

haft áhrif á notkun þess innan stofnana. Þegar skilgreiningin er afmörkuð, eingöngu 

útlistun á þeim aðferðum og tólum sem hægt er að nota, ná fyrirtæki ekki endilega að 

aðlaga aðferðirnar að sinni starfsemi og getur haft þau áhrif að stofnanir gefist upp og 

hætti við innleiðingu. Það er í rauninni engin ein almenn skilgreining til á 

straumlínustjórnun, sumar bækur fjalla um straumlínustjórnun sem nálgun, heimspeki, 

menningu eða sem lögmál á meðan aðrar bækur skilgreina straumlínustjórnun sem 

ákveðin hátt til að vinna, aðferð, tól eða tækni. Hugtakið straumlínustjórnun er í 

stöðugri þróun og getur átt við um mismunandi hluti eins og staðan er í dag (Modig, 

2012). 

Taiichi Ohno, sem oft er talað um sem faðir framleiðslukerfis Toyota, starfaði hjá 

Toyota í nær 60 ár og var stöðugt að þróa hugmyndafræði kerfisins og skilgreindi hana 

með eftirfarandi hætti: 

„Það sem við gerum er að horfa á tímann frá því andartaki sem 

viðskiptavinurinn leggur inn pöntun til þess andartaks þar sem við tökum 

á móti greiðslu. Við styttum síðan þann tíma sem líður þarna á milli með 

því að losa okkur við aðgerðir sem skapa ekkert virði.“ (Modig, 2015, 

bls. 76). 

Hugtakið straumlínustjórnun var fyrst sett fram árið 1988 þegar verið var að bera 

saman framleiðnistig bílaframleiðanda. Þar kom fram að verksmiðjur, eins og hjá 

Toyota, þar sem væru lágmarks birgðir og bráðabirgðageymslur og einföld tækni 

skiluðu hárri framleiðni og miklum gæðum. Þar var hugtakið ‘straumlínustjórnun’ 

notað um skilvirk framleiðslukerfi (Modig, 2012).  
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3.1.2 Innleiðing á straumlínustjórnun 

Innleiðing straumlínustjórnunar er stórt og yfirgripsmikið verkefni og getur haft í för 

með sér heljarinnar endurskipulagningu á menningu innan stofnana. 

Straumlínustjórnun er bylting. Hugmyndafræðin snýr ekki eingöngu að því að nota tól 

eða að breyta nokkrum skrefum í ferli heldur er það altæk breyting á rekstri, hvernig 

aðfangakeðjan starfar, hvernig fyrirtækjum er stýrt og hvernig starfsfólk sinnir sínu 

daglega starfi. Innleiðing straumlínustjórnunar getur haft í för með sér mikinn kostnað 

og mikilvægt er að stofnanir átti sig á því að hún gerist ekki á einni nóttu (Melton, 

2005; Modig, 2012).  

Við innleiðingu á straumlínustjórnun er mikilvægt að skilja af hverju verið er að nota 

þau tæki og tól sem tilheyra hugmyndafræðinni. Að ná fullkomnum skilning á 

straumlínustjórnun getur tekið langan tíma og því fylgir meira en að þekkja eingöngu 

aðferðir og tól sem notuð eru. Það er einnig mikilvægt að finna út hvernig hægt er að 

aðlaga aðferðirnar og tólin að sinni starfsemi og átta sig á því hvernig þau geta verið 

nytsamleg. Í stað þess að horfa eingöngu á hvaða leiðir er verið að fara þarf að einblína 

á hver markmiðin eru og skoða af hverju. Innleiðing á ákveðnu tóli veldur því ekki að 

fyrirtæki “verði straumlínulagað” ef skilningurinn á bak við er ekki til staðar 

(Bortolotti, Boscari, & Danese, 2015; Modig, 2012).  

Við innleiðingu, þegar fyrirtæki vilja “verða straumlínulöguð”, eru fimm 

grundvallaratriði sem þarf að einblína á. Þau eru að tilgreina virðið út frá sjónarmiði 

viðskiptavinarins, þekkja virðisstrauminn og útrýma þeim skrefum sem ekki auka 

virði, fá flæði á þau skref sem standa eftir þannig að varan eða þjónustan flæði 

hnökralaust til viðskiptavinarins. Þegar flæði hefur verið komið á, á viðskiptavinurinn 

að toga virðið upp flæðið frá fyrri aðgerð og að lokum, þegar búið er að fara í gegnum 

öll þessi skref á að byrja ferlið aftur og halda því áfram þar til fullkomnu ástandi hefur 

verið náð þar sem fullkomið virði er útkoman og engin sóun á sér stað. Þegar búið er 

að koma á fót grundvallaratriðum straumlínustjórnunar innan stofnunarinnar næst 

árangur með auknum umbótum og útrýmingu sóunar (Modig, 2012; Womack & Jones, 

2013).  

Rauði þráðurinn í straumlínustjórnun snýr að skuldbindingu stofnunar til að bera 

virðingu fyrir starfsfólkinu og á það að vera sýnilegt í rekstri, ákvörðunartöku og 

samskiptum á milli stjórnenda og almennra starfsmanna. Stofnanir fullyrða oft að 

starfsfólkið sé helsta auðlind þeirra en við endurskoðun á stefnu og starfsháttum má 

yfirleitt finna svigrúm fyrir umbætur. Til þess að hægt sé að fá alla starfsmenn til að 

taka þátt og öðlast virðingu þarf að þjálfa starfsmenn til að gefa af sér á merkingabæran 

hátt. Nýsköpun og stöðugar umbætur eru lykilþættir straumlínustjórnunar og til að ná 

því fram er miklivægt að þátttaka starfsmanna sé á öllum stigum og að andrúmsloft 

sem hefur í för með sér tilraunastarfsemi sé til staðar. Við það að veita starfsmönnum 

traust færist stjórnun að hluta til frá yfirmönnum yfir á almenna starfsmenn og þeir 

upplifa sjálfsstjórn innan stofnunarinnar þar sem þeir eru hvattir til að taka ákvarðanir 

á eigin spýtur. Með hugarfari um breiða sýn og fjárfestingu í starfsfólki sínu verður 

þróun starfsmanna sem ein helsta auðlind stofnunarinnar möguleg. Valdefling 

starfsmanna hefur þau áhrif að ábyrgðinni er ýtt niður valdastigann (Melton, 2005; 

Sweeney & Business, 2017). 

 



 12 

Sjálfbær innleiðing á straumlínustjórnun krefst þess að breytingar verði á daglegri 

samvinnu almennra starfsmanna og stjórnenda og því þarf ákveðin menning að skapast 

innan stofnunarinnar sem stuðlar að stöðugum umbótum. Breyting á menningu er oft 

það erfiðasta við innleiðingu en til að tryggja sjálfbærni er mikilvægt að leggja áherslu 

á að eyða tíma og fyrirhöfn í að styðja við breytingar á menningu og hvernig hlutirnir 

eru gerðir innan fyrirtækisins (Melton, 2005). Margar stofnanir hafa innleitt 

straumlínustjórnun en oft án þess að uppfylla þær væntingar sem gerðar voru þegar 

horft er til langs tíma. Stofnanir ná miklum árangri til að byrja með og einblína á það 

að innleiða tæki og tól sem tilheyra straumlínustjórnun og leggja mikla áherslu á 

útrýmingu sóunar. Á einhverjum tímapunkti á stöðnun sér stað vegna þess að 

hugsunarhátturinn var aldrei til staðar og því komust aldrei á stöðugar umbætur þrátt 

fyrir að sóun hafi verið eytt. Tækin, tólin og aðferðirnar eru eini sýnilegi hluti 

straumlínustjórnunar en starfsmennirnir og menningin er það sem býr til sjálfbæran 

árangur, án þekkingarinnar á straumlínustjórnun verða niðurstöðurnar aldrei eins og 

búist var við. Stærsta áskorunin er því að breyta hugarfari og hegðun starfsmanna og 

þrátt fyrir að stofnanir átti sig á því er erfitt að ákvarða hvort menning stöðugra umbóta 

sé til staðar (Dombrowski U., 2013). 

Ef breyting á menningu á sér ekki stað halda stjórnendur áfram að taka ákvarðanir án 

þess að fá tillögur frá almennum starfsmönnum og taka ákvarðanir án vitundar um 

hvert vandamálið er í raun og veru og hvað liggur þar að baki. Starfsfólkið er fyrst að 

átta sig á því ef frávik eiga sér stað frá því sem talið er eðlilegt og hafa mesta vitneskju 

um algeng mistök og raskanir. Straumlínustjórnun færir ábyrgð, skyldur og verkefni 

til almennra starfsmanna sem bæta virði vörunnar eða þjónustunnar. (Womack, Jones, 

Roos, & Technology, 1990).  

Mikilvægt er að átta sig á því að ávinningur kemur ekki fram á einni nóttu en kaizen 

hugarfarið aðhyllist þeirri hugmynd að áhrifaríkustu breytingarnar eru framkvæmdar 

með stigvaxandi hætti með nýsköpun í huga. Við innleiðingu á straumlínustjórnun er 

einnig gott að hafa í huga að almennar aðgerðir geta orðið fyrir mikilli röskun á meðan 

að á innleiðingu stendur. Langtímaáhrifin eru þó yfirleitt vel þess virði ef horft er með 

opnum augum á mistök sem verða og tekin er sú afstaða að læra af þeim (Sweeney & 

Business, 2017).  

3.1.3 Tæki og tól straumlínustjórnunar 

Straumlínustjórnun styðst við ýmis tæki og tól og hafa þau það sameiginlegt að helsta 

markmið þeirra er að koma auga á og gera grein fyrir allri þeirri sóun sem á sér stað 

innan stofnunarinnar. Sex helstu þættir hugmyndfræði straumlínustjórnunar eru 

útrýming á sóun, breið sýn (e. broad view), einfaldleiki, stöðugar umbætur, sýnileiki 

og sveigjanleiki. Farið verður yfir þessa þætti hér að neðan (Sweeney & Business, 

2017). Fjallað verður um sóun og stöðugar umbætur hér að neðan. 
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Sóun 

Ein aðaláhersla straumlínustjórnunar er að útrýma sóun en hún getur verið þrenns 

konar, muda, mura og muri eins og sjá má á mynd 3.1 (Sweeney & Business, 2017). 

 

 

Mynd 3.1: Þrjár gerðir sóunar 

Muda stendur fyrir sóun í áþreifanlegu formi og hefur í för með sér kostnað. Sem dæmi 

má nefna galli í framleiðslu, tími sem fer í að framkvæma aðgerðir sem eru ekki 

virðisaukandi eða óþarfar birgðir. Samkvæmt fræðum straumlínustjórnunar hefur 

muda sóun verið skipt upp í átta mismunandi flokka sóunar. Mura er sóun í formi 

ójafnvægis sem erfitt er að mæla en hefur samt sem áður mikil áhrif á aðgerðir. 

Ójafnvægi í verkferlum getur valdið óþörfum niðurtíma (e. downtime) eða lotum af 

óþarfa álagi á búnað, kerfi eða vinnuafl. Í framleiðslu getur mura valdið óvissu og sem 

dæmi gert áætlunargerð erfiðari og hægt á svörunarhæfni (e. responsiveness) 

aðfangakeðju. Muri er sóun sem snýr að bresti á að skilja getu eða láta undan áhrifum 

ofreynslu. Muri getur verið á áþreifanlegu formi í skipulögðu vinnusvæði, á 

samsetningar-, og framleiðsluferli en of mikið vinnuálag á kerfi getur valdið bilun eða 

aukið hlutfall galla í framleiðslu. Ofreynsla í tengslum við misfellu getur orðið til þess 

að það myndast flöskuháls innan fyrirtækisins sem er kostnaðarsamt. Hægt er að draga 

úr eða fjarlægja að meira eða minna leyti slit á tækjum eða endurtekin álagsmeiðsl 

meðal vinnuafls með því að tryggja að eingöngu virðisaukandi aðgerðir eru 

framkvæmdar og dregið sé úr sóun (Sweeney & Business, 2017). 

Átta tegundir sóunar  

Muda eða áþreifanlegri sóun má, eins og kom fram hér að framan, skipta upp í átta 

mismunandi flokka en þessa flokka er hægt að nota til að bera kennsl á og takast á við 

sóun, flokkana má sjá á mynd 3.2 (Sweeney & Business, 2017). 
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Mynd 3.2: Átta tegundir sóunar 

Gallar sem koma upp í ferlinu hafa í för með sér kostnað og sóun sem dæmi vegna 

endurvinnu, endurskipulagningu á framleiðslu og aukins launakostnaðar en 

kostnaðurinn getur í sumum tilfellum tvöfaldast. Gallar geta til dæmis átt við vöru, 

galla í gögnum eða misskilning í samskiptum. (Melton, 2005; Sweeney & Business, 

2017). 

Ofvinnsla á sér stað í hvert skipti sem vara hlýtur meiri vinnslu en viðskiptavinur ætlast 

til eða þegar vara er ekki búin til fyrir ákveðinn viðskiptavin. Ofvinnsla á einnig við 

um þróun á vöru, ferli eða framleiðsluaðstöðu sem skapa ekkert viðbótar virði (Melton, 

2005). Ofvinnsla getur einnig stuðlað að öðrum sóunum eins og hreyfingu, óþarfa bið, 

birgðum og flutningskostnaði auk þess að geta aukið líkurnar á gallaðri framleiðslu. 

Fyrirtæki sem eru hluti af aðfangakeðju þar sem sýnileiki er lítill eða samskipti léleg 

geta staðið frammi fyrir áskorun vegna ofvinnslu. Því er samvinna, samræming og 

samskipti í gegnum allt ferlið oft leiðin til þess að koma í veg fyrir það sem veldur 

ofvinnslu ásamt því að einblína á þarfir viðskiptavinarins (Sweeney & Business, 

2017). 

Bið er þegar ekki er verið að framleiða, neyta eða flytja vöru. Bið getur átt við þegar 

starfsfólk, búnaður eða vörur eru í biðstöðu og ekki að skapa virði fyrir viðskiptavininn 

(Melton, 2005). Til þess að koma í veg fyrir þessa tegund sóunar er hægt að breyta 

aðgerðum og skipulagi og koma upp áhrifaríku framleiðslukerfi (Sweeney & Business, 

2017).  

Vannýttur starfskraftur er þegar hæfni, þekking eða reynsla starfsfólks er ekki nýtt sem 

skildi. Þetta er sóun sem erfitt er að gera grein fyrir og gera mælanlega en hægt er að 

flokka kostnaðinn á bak við hana sem fórnarkostnað. Með notkun þátta í 

straumlínustjórnun er hægt að þróa umhverfi þar sem starfsfólk er hvatt til að taka þátt 

og þar af leiðandi blómstrar og stendur undir getu sinni. Mikil verðmæti eru í mannlega 

þættinum innan fyrirtækja og getur það reynst erfitt að skipta honum út. Með því að 

gera áætlun um að finna og nýta sér getu starfsmanna og áhuga þeirra getur hvatning 

orðið meiri fyrir starfsfólk þar sem þeim finnst þeir vera einhvers virði, sem ætti að 

vera sjálfsagður hlutur, en með því öðlast þeir meiri ánægju í starfi sínu auk þess að 

bera meiri virðingu fyrir vörunni, vörumerkinu og vinnustaðnum (Sweeney & 

Business, 2017). 
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Flutningur á sér stað í hvert skipti sem vara er færð frá einum stað á annan og engin 

vinnsla á sér stað og þar af leiðandi ekki verið að bæta við virði (Melton, 2005). 

Afhending á vörunni er eini flutningurinn sem viðskiptavinurinn er tilbúinn að greiða 

fyrir. Óþarfa flutningur getur valdið skaða, seinkun eða tapi og hefur í för með sér 

kostnað. Í einhverjum tilfellum er flutningur óumflýjanlegur en hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar skilgreinir flutning sem aðgerð sem ekki er virðisaukandi og 

ráðleggur því að halda flutningi í lágmarki. Það er hægt með skynsamlegri framleiðslu, 

með því að einblína á flæði efna eða jafnvel með því að breyta algjörlega 

framleiðsluaðferðum út frá vörunni, þörfum viðskiptavinarins eða á þann veg að það 

er hægt er að komast til móts við breytingar á þörfum viðskiptavina (Sweeney & 

Business, 2017). 

Birgðir geta verið af mörgum toga, sem dæmi hráefni, vörur í vinnslu, tilbúnar vörur 

og aðföng. Birgðir í þjónustu geta verið viðskiptavinir í röð að bíða eftir þjónustu. 

Birgðahald er talið vera sóun en flestar framleiðsluvörur eru eins eftir viku eða jafnvel 

ár en birgðakostnaðurinn sem hefur lagst ofan á vöruna er ekki hægt að bæta ofan á 

verð til viðskiptavinarins. Til þess að koma í veg fyrir of háan birgðakostnað er hægt 

að framleiða minna í einu, nota svokallað togkerfi (e. pull production system) eða JIT 

(e. just-in-time). Fyrirtæki hafa farið þá leið að úthýsa birgðastjórnun eða geymslu á 

tilbúnum vörum en það getur bæði haft í för með sér ávinning og erfiðleika til dæmis 

vegna samskiptaörðuleika eða vandamála varðandi áætlanir. Fyrirtæki kjósa að úthýsa 

til þess að lækka kostnað og sóun en ef fyrirtækið sem tekur við starfseminni hefur 

ekki innleitt kerfi til að minnka sóun mun kostnaðurinn koma til baka með einhverjum 

hætti til fyrirtækisins eða viðskiptavinarins (Cuatrecasas, 2004; Sweeney & Business, 

2017).  

Hreyfing er tegund sóunar sem á bæði við um tæki og starfsfólk. Óþarfa hreyfing getur 

valdið slitum á vélum eða endurteknum álagsmeiðslum starfsfólks. Hægt er að nota 

vélar eða tölvukerfi til að sinna verkefnum í því skyni að minnka sóun á hreyfingu 

starfsfólks. Hægt er að skoða óþarfa hreyfingu með því að fylgjast sjónrænt með eða 

nota tölvustýrðar mælingar. Óþarfa hreyfing getur einnig átt við gögn, ákvarðanatöku 

og upplýsingar. Hægt er að koma í veg fyrir óþarfa hreyfingu með breytingu á 

verkferlum og stöðugum umbótum (Melton, 2005; Sweeney & Business, 2017). 

Umfram framleiðsla verður þegar meira er framleitt en viðskiptavinur óskar eftir og er 

talið vera alvarlegasta tegund sóunar þar sem hún getur stuðlað að öðrum sóunum. 

Umfram framleiðsla veldur uppsöfnuðum birgðum, óþarfa flutningum og óþarfa 

hreyfingu. Líkt og gölluð framleiðsla getur það valdið endurvinnu ásamt því að geta 

komið í veg fyrir að gallar uppgötvast tímanlega. Með því að nota togkerfi eða 

framleiða minna í einu er hægt að koma í veg fyrir umfram framleiðslu. Í ferli geta 

verið skref sem auka ekki virði, sem dæmi skref sem eru endurtekin og því hægt að 

flokka þau sem umfram framleiðslu (Melton, 2005; Sweeney & Business, 2017). 

Stöðugar umbætur 

Stöðugar umbætur ásamt kaizen menningu hefur áhrif á fyrirtæki á besta mögulega 

hátt og er það mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vilja viðhalda samkeppnisforskoti. 

Menning stöðugra umbóta kemur einnig á menningu sem er opin fyrir breytingum. 

Breytingar á þörfum viðskiptavina, sveiflur á markaði, náttúruhamfarir, ógnun frá 

samkeppnisaðilum eru meðal annars breytingar sem fyrirtæki þurfa að bregðast við og 

hafa jákvætt viðhorf gagnvart (Sweeney & Business, 2017). Í upphafi er auðvelt að 
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gera grein fyrir sóun í öllum ferlum og breytingar geta haft gríðarleg áhrif en við það 

að viðhalda stöðugum umbótum verður útrýming á sóun stigvaxandi og leitast er við 

að útrýma allri sóun. Stöðugar umbætur eru kjarni straumlínustjórnunar en lykillinn er 

að bera kennsl á sóunina og tryggja að ráðist sé í  rótarorsök en ekki eingöngu einkenni 

og fær þar af leiðandi starfsfólk til að hugsa út fyrir kassann (Melton, 2004, 2005). 

Kaizen 

Einn af hornsteinum straumlínustjórnunar er kaizen en það er hugtak sem snýr að 

sköpun á menningu stöðugra umbóta og kemur að undirbúningsvinnu við innleiðingu 

á stramlínustjórnun ásamt því að leiða ákvörðunartöku, nýsköpun og umbætur á öllu 

stigum fyrirtækisins. Kaizen vinnustofur er algeng aðferð til að hefja umbótaverkefni 

og á þeim er yfirleitt byrjað á gagnaöflun, síðan farið út í greiningu á gögnunum, 

hönnun og jafnvel framkvæmd (Melton, 2005). 

Það er mikilvægt við framkvæmd á kaizen fyrir stöðugar umbætur að hafa opin huga 

og vilja til að hlusta á hugmyndir frá öðrum. Framkvæmd á kaizen má tákna með 

hringrás þar sem stöðugar umbætur er ekki aðgerð sem framkvæmd er einu sinni 

heldur er það viðvarandi verkefni. PDCA hringrásina má sjá á mynd 3.3 en hún snýr 

að því að skipuleggja (e. plan) , framkvæma (e. do), athuga (e. check), gera (e. adjust).  

Hver ítrun hefur ákveðið markmið og aðferð en útfærslan getur verið misjöfn. 

Hringrásin táknar síendurteknar aðgerðir sem stefna á stöðugar umbætur og veitir 

sniðmát fyrir árangur. Hugmyndafræði straumlínustjórnunar stefnir á fullkomnun og 

þar af leiðandi lýkur hringrás umbóta aldrei (Melton, 2005; Sweeney & Business, 

2017). 

 

Mynd 3.3: Hringrás fyrir stöðugar umbætur 
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Hringrás fyrir stöðugar umbætur  

Skipuleggja snýr að því að greina vandamálið og lýsa því. Það er mikilvægt að finna 

hvar rót vandans liggur og út frá því ákvarða markmið og þær aðferðir sem hægt er að 

notast við til að ná þessum markmiðum. Ef breytingar sem þarf að ráðast í eru of 

yfirgripsmiklar eða víðtækar getur verið skynsamlegt að skipta þeim niður og nota 

aðferðafræðina á smærri hluta þannig að hægt sé að fylgjast með afleiðingunum og 

jafnvel draga úr þeim. Framkvæma er eins og orðið gefur til kynna að framkvæma þá 

áætlun sem hefur verið sett fram en það er nauðsynlegt að safna gögnum á þessu stigi 

fyrir næstu stig og til þess að geta mælt árangur í gegnum allt ferlið. Athuga notar gögn 

sem búið er að safna í framkvæmdarhlutanum til að bera saman við niðurstöður og þau 

markmið sem upphaflega voru sett fram. Mikilvægt er að skrá þær breytingar sem 

orðið hafa og ef einhver mismunur hefur orðið, mistök gætu hafa átt sér stað eða 

jafnvel óvæntar jákvæðar afleiðingar komið fram. Við greiningu á niðurstöðum er 

mikilvægt að hafa opin huga til þess að tryggja að ekki sé litið framhjá neinum 

lausnum. Á þessu stigi þarf að átta sig á því hvort vandamálið hafi verið leyst eða hvort 

það sé enn til staðar. Gera er síðasta skrefið í hringrásinni og snýr að því að innleiða 

bestu lausnina. Við innleiðingu þarf að huga að nákvæmni og að aðgerðin sé unnin í 

takt við markmiðið. Það þarf að upplýsa alla um breytingarnar. Ef gagnaráðstöfun ber 

engan árangur þarf að fara aftur í fyrsta skrefið, að skipuleggja. Í einhverjum tilfellum 

hefur PDCA hringrásin engin áhrif þar sem ekkert svigrúm er fyrir umbætur og því 

ekki þörf á breytingum. Hægt er að minnka umfangið og einblína á smærri þætti eða 

jafnvel horfa á ferlið frá öðru sjónarhorni. Það getur einnig verið að hindrunin liggi 

öðru hvoru megin við ferlið og þá er hægt að nota aðrar aðferðir, sem dæmi Ishikawa-

rit, einnig þekkt sem fiskbeinarit (Sweeney & Business, 2017). 

 A3 

A3 er nálgun að lausnaleit en hugmyndin á bakvið hana er sú að hægt er að nota eitt 

blað í stærðinni ISO A3 (420 x 297 mm) til þess að stilla upp vandamálinu. Samkvæmt 

aðferðinni eru ákveðin undirstöðuatriði sem gott er að hafa í huga við gerð á A3 en 

þau eru núverandi staða, sundurliðun á vandamálinu, markmiðasetning, greining á 

grunnorsökum, úrbótaaðgerðir, staðfesting á áhrifum og eftirfylgni. Núverandi staða 

er lýsing á vandamálinu en þar þarf að koma fram þau áhrif sem vandamálið hefur á 

stefnumótun stofnunarinnar, fjármálin, þvert yfir stofnunina, á aðfangakeðjuna og 

annað sem telst viðeigandi. Þær upplýsingar sem koma fram ættu að vera að mestu 

leiti eigindlegar þó svo að megindlegar upplýsingar geti einnig verið nytsamlegar. 

Sundurliðun á vandamálinu hefur í för með sér að greina orsök og eðli vandamálsins. 

Hægt er að nota ýmsar aðferðir við greiningu og ætti að innihalda fleiri megindleg en 

eigindleg gögn. Markmiðasetning snýr að því að ákvarða vel skilgreind markmið sem 

leitast við að betrumbæta. Tilgangurinn er að ákvarða hverju verið er að reyna að ná 

fram. Það er betra að halda markmiðunum í lágmarki en tilgangur A3 er að einblína á 

ákveðin viðfangsefni en á sama tíma grandskoða rót vandans. Þetta er í takt við kjarna 

straumlínustjórnunar um stigvaxandi umbætur og að skipta út óhagkvæmni fyrir 

hagvæmni. Greining á grunnorsökum er ítarleg skoðun á helstu undirstöðum 

vandamálsins. Byggt er ofan á fyrri athugun og notuð tól, sem dæmi Ishikawa rit, til 

þess að komast að raun um og skrá grunnorsakir vandamálsins. Það fer eftir flækjustigi 

vandamálsins hversu lengi þetta stendur yfir en ef umfang vandamálsins er of útbreitt 

eða of stórt fyrir eitt blað af stærðinni A3 þarf að gera ráðstafanir. Umbótaaðgerðir eru 

framkvæmdar út frá grunnorsökum vandamálsins. Það er annað hvort hægt að lagfæra 

grunnorsökina og laga vandamálið eða halda áfram að einblína á markmiðin sem 
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ákveðin voru og stefna að því að ná þeim. Í þessu skrefi þarf að setja fram ítarlega 

áætlun um fyrirætluð markmið með því að skilgreina auðlindir sem þarf að ráðstafa og 

hvaða starfsfólk muni taka þátt í innleiðingunni og framkvæmdinni. Staðfesting á 

áhrifum snýr að því að fylgjast með þeim breytingum sem verða þegar umbótaaðgerðir 

hafa verið innleiddar og athuga hvort þær hafi verið árangursríkar. Niðurstöðurnar úr 

þessu skrefi eru mikilvægar til að ákvarða eftirfylgnina. Eftirfylgni á sér stað eftir að 

áhrifin af umbótaaðgerðunum hafa verið skoðuð. Ef vandamálinu hefur verið útrýmt 

á árangursríkan hátt er aðgerðin stöðluð en það er mikilvægt til að viðhalda 

ávinningnum og útrýma sóun. Ef markmiðum hefur ekki verið náð þarf að fara aftur í 

gegnum ferlið og ákvarða hvaða viðbótar umbótaaðgerðir eru nauðsynlegar. Það getur 

leitt til þess að það þurfi að skoða betur grunnorsakir vandamálsins eða jafnvel einblína 

á ákveðin hluta þess (Sweeney & Business, 2017). 

3.1.4 Kortlagning virðisstraums 

Virðisstraumur er það sem tengir atburði (e. events) og verkþætti (e. activities) sem 

skila virði til viðskiptavinarins. Virðisstraumur nær yfir mismunandi deildir og fer 

þvert á fyrirtækið (Melton, 2005).  

Í stað þess að hugsa um fyrirtæki í hefðbundnum deildum eins og framleiðsla, bókhald 

og þess háttar er fyrirtækið skipulagt eftir virðisstraumum og stjórnað og metið út frá 

þeim. Virðisstraumur getur verið þvert á fyrirtækið og komið inn á margar deildir. 

Ákveðnir mælikvarðar eru ákvarðaðir fyrir hvern virðisstraum sem fylgst er með 

(Brosnahan, 2008). 

Kortlagning virðisstraums er tól innan straumlínustjórnunar sem notað er til að greina 

núverandi aðgerðir og ferla vöru eða þjónustu, frá upphafi til enda. Það er einnig notað 

til að búa til nýja ferla og aðferðir. Kortlagning virðisstraums getur verið gagnleg til 

að bera kennsl á sóun en markmiðið er að tilgreina tækifæri fyrir umbætur hvað varðar 

kostnað, sóun og skilvirkni. Með því að setja ferli fram með sjónrænum hætti frá 

byrjun til enda fæst yfirsýn yfir allar þær aðgerðir sem eiga sér stað og fær alla til að 

skilja sambandið á milli aðgerða og upplýsinga. Aðgerðir sem ekki eru virðisaukandi 

verða sýnilegar og þannig hægt að nýta kortlagningu við að búa til fyrirmyndar 

framtíðarástand á ferlinu. Starfsmenn geta komið með hugmyndir að umbótum og 

óskir um hvað þeir vilji sjá í framtíðarástandinu. Framkvæmdin við kortlagningu 

virðisstraums getur orðið flókin og seinleg en til þess að framkvæma árangursríka 

kortlagningu virðisstraums er nauðsynlegt að samvinna og traust sé á milli starfsmanna 

og að þekking og hæfni á aðferðafræði straumlínustjórnunar sé til staðar (Sweeney & 

Business, 2017). 

Fyrsta skref virðisgreiningar er að afmarka viðfangsefnið með því að velja hvað á að 

kortleggja, hlutverk og ábyrgð þeirra sem koma að því og hver markmiðin eru. Einnig 

getur verið nauðsynlegt að þekkt vandamál séu skilgreind ef einhver eru. Næsta skref 

er að kortleggja núverandi ástand en það þarf allt að koma fram til að tryggja að ferlið 

sé að nákvæmlega eins og það er í rauninni. Það getur verið nauðsynlegt að fylgjast 

með aðgerðum til þess að tryggja að ekkert gleymist og til að koma í veg fyrir að það 

myndist skekkja. Það er mikilvægt að nota almenn og auðskiljanleg tákn og að fá 

einhvern utanaðkomandi til að sannreyna að ferlið sé skiljanlegt. Samskipti og 

upplýsingar sem eru viðeigandi á að kortleggja og greina. Eftir að allir ferlar hafa verið 

kortlagðir eru viðmið sett og þá er hægt að bera saman mælingar á núverandi ástandi 



   19 

og framtíðar umbótum. Þegar búið er að kortleggja virðisstrauminn hefst svokallað 

matsferli þar sem sóun er skilgreind ásamt óhagkvæmni og tækifærum til umbóta en 

nauðsynlegt er að skoða seinkun, bið, upplýsingaflæði og flæði efna. Nýr 

virðisstraumur er síðan teiknaður upp þar sem gert er ráð fyrir breytingum og 

mikilvægt er að hafa í huga markmiðin sem sett voru fram í upphafi. Nýi 

virðisstraumurinn þarf að vera raunsær, framkvæmanlegur og sjálfbær. Líkt og allt 

sem snýr að stöðugum umbótum er kortlagning virðisstraums hringrás og þegar 

framkvæmd er lokið er næsta skref að byrja ferlið aftur (Sweeney & Business, 2017).  

3.1.5 Stramlínustjórnun í þjónustu 

Öll fyrirtæki og jafnvel stofnanir utan viðskiptalífsins geta haft hag af því að innleiða 

straumlínustjórnun. Straumlínustjórnun þróaðist í upphafi eingöngu innan framleiðslu 

en hefur aðlagast annars konar starfsemi, umhverfi, og iðnaði með tímanum. 

Straumlínustjórnun er hægt að sníða að hverju sem er, sem dæmi þjónustugeiranum, 

heilsugæslum, tryggingastofnunum og ríkisstofnunum. (Modig, 2012; Sweeney & 

Business, 2017).  

Aðferðum straumlínustjórnunar hefur aðallega verið beitt í framleiðsluiðnaði og þar 

af leiðandi eru fá gögn að finna um straumlínustjórnun í þjónustugeiranum og þá 

einkum þeim sem snýr að gestrisni. Sá þjónustugeiri sem hefur hlotið hvað mesta 

athygli hvað varðar straumlínustjórnun er heilbrigðisiðnaðurinn. Á spítölum er 

straumlínustjórnun beitt til að stytta biðtíma (Leite & Vieira, 2015; Vlachos & 

Bogdanovic, 2013). 

Fyrirtæki sem selja vörur bjóða yfirleitt einnig upp á þjónustu þar sem viðskiptavinir 

ætlast til þess að fá þá þjónustu sem á við hverju sinni. Þjónusta er gagnvirkt ferli á 

milli þjónustuaðila og viðskiptavinar. Í þjónustugeiranum er augnablikið sem 

þjónustan er veitt óáþreifanlegt þar sem þjónustan er veitt á nánast sama tíma og tekið 

er á móti henni. Þjónusta er misjöfn en það fer eftir bæði aðstæðum og eðli starfsfólks 

hvernig þjónusta er veitt. Þjónusta er óaðskiljanleg þar sem það krefst virkni bæði frá 

þeim sem veitir þjónustuna og þess sem nýtir hana og hún endist í takmarkaðan tíma 

þar sem henni er lokið þegar þjónustan hefur verið afgreidd (Harvey, 1998). Þetta 

veldur því að stöðugar umbætur eru flóknari og huglægara ferli en í framleiðslu og það 

er mikilvægt að hafa í huga tvenn sjónarmið, þess sem veitir þjónustuna og 

viðskiptavinarins (Farrington, Antony, & O'Gorman, 2018).  

Framleiðslumiðuð verkfæri straumlínustjórnunar hafa verið nýtt í þjónustu og þeim 

blandað við aðferðir sem miða að því að bæta mannleg samskipti og sjálfbærni. Oft 

vanrækja þó fyrirtæki sjónarmið viðskiptavinarins og þá raunverulegu þjónustu sem 

veitt er og forgangsraða eftir sjónarmiðum innan fyrirtækisins, ferlum og upplifun 

starfsfólks  (Farrington et al., 2018).  

Pressa á að lækka kostnað, auka sveigjanleika, bæta gæði og stytta afgreiðslutíma í 

þjónustufyrirtækjum fer sífellt vaxandi. Fyrirtæki hafa þar af leiðandi beint athygli 

sinni að framleiðslufyrirtækjum með það að markmiði að útfæra tækni þeirra og 

aðferðir sem stuðla að nálgun straumlínustjórnunar. Með því að huga að áætlanagerð, 

eftirliti, gæðum, umbótum og viðbrögðum viðskiptavina innan þjónustufyrirtækja er 

hægt að hafa jákvæð áhrif á ánægju viðskiptavina (Suarez-Barraza, Smith, & 

Dahlgaard-Park, 2012). 



 20 

Suarez-Barraza et al. (2012) fjalla um nokkur fyrirtæki sem hafa nýtt sér 

straumlínustjórnun, svo sem í heilbrigðisþjónustu, fræðslustarfsemi, banka- og 

fjármálafyrirtækjum, flugfélögum, hótelum og veitingastöðum. Þar er sýnt fram á að 

straumlínustjórnun hafi hjálpað til við að draga úr rekstrarkostnaði, stytta 

viðbragðstíma, bæta gæði þjónustunnar ásamt því að bæta samkeppnishæfni. Það er 

þó ekki alltaf tekið beint fram að verið sé að notast við straumlínustjórnun en augljóst 

er að verið er að notast við þær aðferðir sem má finna innan hugmyndafræðinnar. 

Straumlínustjórnun í þjónustu (e. lean service) er hugtak sem segja má að sé afleiðsla 

af hugsun straumlínustjórnunar (e. lean thinking) og getur nýst þjónustufyrirtækjum. 

Suarez-Barraza et al. (2012) settu fram skilgreiningu út frá því sem hefur verið skrifað 

um hugtakið. Straumlínustjórnun í þjónustu er aðferð fyrir umbætur og stöðuga 

nýsköpun í ferlum sem leitast við að draga úr sóun og koma á menningu þar sem 

einblínt er á viðskiptavininn og stöðugar umbætur frekar en að leiðrétta mistök. 

Straumlínustjórnun í þjónustu einblínir á þjálfun starfsfólks sem þróar með sér hegðun 

og hæfileika til að þjónusta viðskiptavini og gerir viðskiptavini meðvitaða um hvernig 

þeir geta lagt sitt af mörkum til að ná fram sameiginlegu virði og tryggt gæði 

þjónustunnar. Stefnumótandi nálgun sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti, hvort sem 

það er innri viðskiptavinur eða ytri. 

Straumlínustjórnun í þjónustu hefur engin ákveðin tæki, aðferðir eða staðla til að 

fylgja. Í raun er það blanda af ýmsum verkfærum og aðferðum sem hægt er að beita 

og tekin er ákvörðun um hvað er valið eftir því hvað á að bæta, það fer algjörlega eftir 

þörfum hvers fyrirtækis og hvers eðlis þjónustan er. Þrátt fyrir skort á stöðlum og 

aðferðarfræði til notkunar í þjónustu geta aðferðir straumlínustjórnunar, frá 

framleiðsluiðnaðinum, haft í för með sér mikinn og jákvæðan efnahagslegan og 

fjárhagslegan árangur auk þess að bæta hegðun starfsmanna. Líkt og í framleiðslu 

getur starfsfólk sýnt mótstöðu gegn breytingum tengdum straumlínustjórnun og því er 

mikilvægt að kynna aðferðafræðina fyrir starfsfólki og hver tilgangurinn sé. Þó svo að 

straumlínustjórnun miðist út frá enda neytanda er hægt að aðlaga aðferðirnar 

fullkomlega fyrir allar tegundir viðskiptavina þar sem fyrirtæki tilheyra aðfangakeðju. 

Einnig á þetta við um innri viðskiptavini þegar verið er að straumlínulaga innri ferla 

fyrirtækis (Leite & Vieira, 2015). 

Leite og Vieira (2015) framkvæmdu rannsókn sem gaf til kynna að notkun á 

aðferðafræði straumlínustjórnunar í þjónustu reyndist árangursrík og vinnunnar virði. 

Nokkur tilvik sem skoðuð voru sýndu fram á verulegan framdrátt og staðfestu vaxandi 

og arðvænlega framtíð fyrir þjónustufyrirtæki sem tileinkuðu sér hugsunarhátt 

straumlínustjórnunar. Rannsóknin leiddi í ljós að engir verulegir ókostir fylgdu 

innleiðingu á straumlínustjórnun í þjónustufyrirtæki og það var ekkert sem gaf í skyn 

að ekki ætti að fara út í innleiðingu. 

Eftirfarandi fyrirtæki hafa náð verulegum umbótum á þjónustu með aðferðafræði 

straumlínustjórnunar (Leite & Vieira, 2015):  

 Tryggingafyrirtækið Jefferson Pilot Financial Insurance Company jók 

starfsemi sína og tekjur, stytti vinnslutíma pantana um 70%, lækkaði 

starfsmannakostnað um 26% og fækkaði villum um 40% 

 Skyndibitastaðurinn Taco Bell var eitt af fyrstu þjónustufyrirtækjunum til að 

nota aðferðafræði straumlínustjórnunar og náði fram auknum afköstum með 

lægri kostnaði og auknum sveigjanleika 
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 Flugfélagið Southwest Airlines lækkaði þjónustukostnað, jók flæði og veitti 

hraðari þjónustu ásamt því að bæta upplifun viðskiptavinarins á þjónustunni 

 Verslunarkeðjan Wal-Mart útrýmdi þörfinni á að hafa birgðir inni í sjálfum 

búðunum eða í vörugeymslum 

 Fatakeðjan Zara forðast að eiga mikið af birgðum og er með hröð viðbrögð við 

markaðinum 

Oft eru niðurstöður vegna aðgerða straumlínustjórnunar eingöngu áþreifanlegar fyrir 

fyrirtækið sjálft en ekki viðskiptavininn. Helstu verkfæri straumlínustjórnunar sem 

notuð eru í þjónustu eru kortlagning virðisstraums, heijunka , JIT og 5S en flest 

fyrirtæki nota kortlagninu virðisstraums til að bæta ferli. Þjónustuiðnaðurinn hefur, 

líkt og framleiðsluiðnaðurinn, beina tengingu við þróun, undirbúning og afhendingu 

þjónustu til viðskiptavinarins og það er með auðveldum hætti hægt að kortleggja þau 

skref, þær aðgerðir og þá ferla sem farið er eftir (Leite & Vieira, 2015). 

Straumlínustjórnun í ferðaþjónustu 

Pressa á að bæta gæði og skilvirkni innan ferðaþjónustu er stöðugt viðvarandi. Sóun 

er til staðar á hótelum en það krefst kerfisbundinnar hugsunar að útrýma henni og oft 

er óljóst hvaða verkfæri straumlínustjórnunar eru viðeigandi og hagkvæm fyrir 

hótelrekstur (Farrington et al., 2018; Vlachos & Bogdanovic, 2013). 

Bowen og Youngdahl (1998) tóku saman helstu einkenni straumlínustjórnunar sem 

eiga við hótelrekstur og þau eru: 

 Minnka árangursviðmið og einblína á innri skilvirkni og ytri sveigjanleika 

 Koma upp virðisaukandi ferlum og innleiða JIT 

 Útrýma sóun í virðiskeðju aðgerða frá þróun vöru til afhendingar 

 Aukin áhersla á viðskiptavininn í þróunar- og afhendingaferlinu 

 Valdefla starfsmenn og teymi 

Vlachos og Bogdanovic (2013)  fjalla um straumlínustjórnun í þjónustu sem snýr að 

gestrisni (e. hospitality) og gera sundurliðun á áhrifum útrýmingu sóunar á sjö 

aðferðum við kortlagninu virðisstraums, kortlagning fyrir aðgerð ferlis (e. process 

activity mapping), fylki fyrir svörunarhæfni aðfangakeðju (e. supply chain 

responsiveness matrix), trekt fyrir fjölbreytta framleiðslu (e. production variety 

funnel), kortlagning gæðasíu (e. quality filter mapping), kortlagning á aukningu 

eftirspurnar (e. demand amplification mapping), greining á ákvörðunarpunkti (e. 

decision point analysis) og kortlagning á ytra fyrirkomulagi (e. physical structure 

mapping). Ferlar fyrir bókun, móttöku og innkaup hótelsins voru skoðaðir sem leiddi 

í ljós að allar aðferðir við kortlagninu virðisstraums, fyrir utan trekt fyrir fjölbreytta 

framleiðslu og fylki fyrir svörunarhæfni aðfangakeðju, geta haft veruleg áhrif á að 

koma auga á og útrýma sóun.  

Cuatrecasas (2004) beitti aðferðum straumlínustjórnunar á ferli við innritun á hóteli. 

Sóun var útrýmt og ferlið var gert skilvirkara þannig að starfsmenn voru ábyrgari, 

óþarfa hreyfingu var útrýmt, biðtími var nýttur í önnur verkefni og sveigjanleiki 

aukinn. Við það urðu miklar umbætur og heildarafgreiðslutími styttist úr 3,495 í 1,760 

sekúndur, biðraðir fóru úr því að vera með 15 viðskiptavini niður í engar raðir, 

umferðartíminn (e. cycle time) styttist úr 165 sekúndum í 80 sekúndur og framleiðni 

starfsmanna jókst um 114%. 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Benavides-Chicón og Ortega (2014) skoðuðu sambandið milli gæða og framleiðni (e. 

productivity) í þjónustu sem snýr að gestrisni og fundu út að alþjóðleg gæði hafa 

jákvæð áhrif á framleiðni starfsfólk á spænskum hótelum hvað varðar stefnumörkun, 

ferla, vörur og þjónustu.  

Straumlínustjórnun í fjármálum 

Dilton-Hill (2015) notaði aðferðir straumlínustjórnunar í fjármálaferli og stytti þannig 

tímann á framkvæmd ársfjórðungs-, hálfsárs- og árslokaskýrslum hluthafa um 38%. 

Haldnar voru vinnustofur þar sem fjögur teymi voru skoðuð, gert var grein fyrir 13 

ferlum, núverandi ástand þeirra teiknað upp og meirihluta þátta sem ekki voru 

virðisaukandi útrýmt, framtíðarferli teiknuð upp og að lokum breytingarnar innleiddar. 

Breytingarnar voru framkvæmdar með því að gera grein fyrir fimm lykilatriðum sem 

hægt væri að innleiða á sex til níu mánuðum og ekkert af því fólst í neinum verulegum 

breytingum á upplýsingatækni. Þetta voru tækifæri sem starfsmenn, sem tóku þátt í 

ferlinu, og stjórnendur þeirra samþykktu sem hluta af markmiðum fyrir komandi ár.  

Dilton-Hill (2015) kom orði að því að eingöngu væri hægt að ná fram minniháttar 

umbótum á starfi fjármálafólks þar sem upplýsingar sem þurfa að vera til staðar eru 

óumflýjanlegar. Helstu umbætur sem hægt væri að framkvæma varðandi móttöku 

upplýsinga væri vegna óskilgreindra upplýsinga sem nauðsynlegar eru til þess að þurfa 

ekki að endurvinna vegna þess að það bárust ekki réttar upplýsingar eða vegna óþarfa 

og óárangursríkra athugana og endurskoðana eða út frá reglum um eftirlit (Dilton-Hill, 

2015).  

Í fjármálum má finna sóun á ýmsum stöðum, til dæmis með því að senda upplýsingar 

með tölvupósti, bíða eftir upplýsingum eða bíða eftir því að verk séu framkvæmd, 

afritun og endurvinna , vinna sem bíður eftir að hrint sé í framkvæmd, búa til skýrslur 

sem ekki eru nauðsynlegar lengur, framkvæma skoðanir sem eru gagnslausar, villur 

eða verk eru kláruð seint eða vinna sem unnin er af of háttsettu starfsfólki (Dilton-Hill, 

2015).  

Það getur verið erfitt að nota straumlínustjórnun í fjármálum, til dæmis vegna þess að 

ferlar eru sjaldnast skjalaðir og þar með ekki staðlaðir eins og oft er í framleiðslu, það 

getur verið erfitt að mæla gæði ferlis, gallar eru ekki augljósir og ýmsar aðferðir 

straumlínustjórnunar virka ekki á ferla fjármála. Helstu áhersluatriði við breytingar á 

fjármálaferlum eru að útrýma flækjustigi úr ferlinu og að vinna bug á ófrágengnum 

verkefnum án þess að bæta við auðlindum (Dilton-Hill, 2015).   

Straumlínustjórnun í bókhaldi 

Brosnahan (2008) fjallaði um fyrirtæki sem hefur innleitt straumlínustjórnun í 

bókhaldi og hvernig það endurspeglar fjárhagslegan ávinning fyrirtækja. Hann komst 

að því að innleiðing á straumlínustjórnun leiðir til ánægju viðskiptavina, bættra gæða 

og aukinnar framleiðni.  

Straumlínustjórnun í bókhaldi fylgir sömu aðferðum og í framleiðslu og snýr að því 

að þekkja virði frá sjónarhorni viðskiptavinarins, skipuleggja virðisstrauma, beita 

flæði og togi, valdefla starfsmenn og stöðugt sækjast eftir fullkomnun (Brosnahan, 

2008).  
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Notast var við Kaizen vinnustofur með starfsmönnum þar sem kortlagning ferlis var 

framkvæmd. Búist var við því að straumlínustjórnun í bókhaldi myndi hjálpa til við að 

veita aukin sýnileika á umbætur og hjálpa til við að bæta ákvarðanartöku en í rauninni 

var ávinningurinn mun meiri. Kortlagning virðisstraums breytti allri stjórnun 

fyrirtækisins þar sem þátttaka starfsfólks varð mun meiri. Betri samskipti og 

samhæfing urðu til þess að mæta þörfum viðskiptavinarins ásamt því að umferðartími 

styttist á mörgum ferlum. Með því að fá teymið sem kemur að virðisstraumnum saman 

í umbótavinnu varð ávinningurinn gríðarlegur, það hjálpaði starfsmönnum að skilja 

hvað það er sem drífur ferlið áfram, mælikvarðana sem skipta máli fyrir fyrirtækið og 

hvað það að mælikvarðarnir fari í rétta átt leggur af mörkum fyrir árangur fyrirtækisins 

(Brosnahan, 2008). 

Í upphafi upplifðu starfsmenn kvíða en eftir nokkrar vikur tóku þeir eignarhald á 

ferlum sínum og mælikvörðum. Færri en mikilvægari mælikvörðum var viðhaldið og 

þeir yfirfarnir vikulega. Starfsmenn skilja út á hvað þeir ganga og eru þeir í eigu þeirra 

sem koma að ferlinu (Brosnahan, 2008). 

Maskell og Baggaley (2006) fjalla um meginreglur, starfshætti og verkfæri  fyrir 

straumlínustjórnun fyrir bókhald sem  þróað var á leiðtogafundi árið 2005. 

Bókhaldsferlar innihalda sóun sem hægt er að útrýma og til þess þarf að nota verkfæri 

straumlínustjórnunar óspart til að stjórna og mæla ferla. 

Umbótaverkefni leiða af sér útrýmingu á sóun og þar með skapa tiltekna getu í formi 

vélatíma, tíma starfsfólks eða aukins pláss. Fjárhagslegur ávinningur af umbótum 

liggur í ákvarðantöku hjá stjórnendum um hvernig á að nýta þann tíma og þær 

auðlindir sem skapast. Helstu erfiðleikar sem stjórnendur þurfa að yfirstíga við 

innleiðingu á straumlínustjórnun er að hugsa ekki um umbætur sem skammtíma 

kostnaðarlækkun heldur hugsa um virði viðskiptavinarins og langvarandi vöxt 

fyrirtækisins. Erfitt er að mæla valdeflingu starfsmanna beint en það er hægt að skoða 

hversu margar umbótatillögur hafa verið innleiddar eða hversu margir starfsmenn eru 

að taka þátt í stöðugum umbótum. Árlegar kannanir um starfsánægju geta einnig verið 

hjálplegar við að meta árangur varðandi valdeflingu starfsmanna (Maskell & 

Baggaley, 2006).  

Maskell og Baggaley (2006) staðhæfa að fyrirtæki sem nota straumlínustjórnun í 

bókhaldi hafi meiri upplýsingar fyrir ákvarðanartöku, hafi einfaldari skýrslur sem eru 

auðskiljanlegar fyrir alla innan fyrirtækisins, skilji sannan fjárhagslegan ávinning 

straumlínustjórnunar og einblíni á viðskipti í kringum virði viðskiptavinarins. 

Straumlínustjórnun í bókhaldi hjálpar fyrirtækjum að vaxa, auka virði til 

viðskiptavinarins og auka sjóðstreymi og verðmæti hluthafa og eiganda. 

Samantekt 

Ljóst er að straumlínustjórnun hefur sýnt góðan árangur meðal þjónustufyrirtækja og 

eru rannsakendur sammála um ágæti hugmyndafræðinnar. Stöðug umbótavinna er 

lykillinn að góðum árangri í straumlínustjórnun og á það við í þjónustugeiranum jafnt 

og í framleiðslu (Cuatrecasas, 2004; Dilton-Hill, 2015; Maskell & Baggaley, 2006; 

Suarez-Barraza et al., 2012).  

Oft er óljóst hvaða verkfæri straumlínustjórnunar eru viðeigandi og hagvæm en hægt 

er að nýta þær aðferðir og þau verkfæri sem þekkt eru í framleiðslu í 
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þjónustufyrirtækjum. Kortlagning virðisstraums virðist hafa náð hvað mestum 

vinsældum og út frá þeirri vinnu hefur verið gerð grein fyrir sóun og henni útrýmt eftir 

bestu getu (Brosnahan, 2008; Dilton-Hill, 2015; Leite & Vieira, 2015; Vlachos & 

Bogdanovic, 2013). 

Mikilvægt er að hafa mögulega mótstöðu starfsfólks gagnvart breytingum í huga við 

innleiðingu á straumlínustjórnun og er valdefling starfsmanna mikilvægur þáttur innan 

hugmyndafræðinnar og það að starfsmenn upplifi að þeim sé treyst fyrir því að taka 

ákvarðanir þegar þörf er á í þjónustu. Í upphafi getur það jafnvel valdið kvíða meðal 

starfsmanna en með góðri þjálfun er hægt að koma í veg fyrir óþarfa röskun á 

menningu innan fyrirtækja (Brosnahan, 2008; Leite & Vieira, 2015; Maskell & 

Baggaley, 2006). 

Aukin ánægja viðskiptavinarins sem fylgir innleiðingu straumlínustjórnunar er ein 

stærsta ástæða þess að fyrirtæki ráðast í breytingar á starfsemi sinni. Með bættri 

þjónustu og aukinni ánægju viðskiptavina fylgja auknar líkur á fjárhagslegum 

ávinningi (Brosnahan, 2008; Suarez-Barraza et al., 2012) 

Að lokum er nauðsynlegt að koma inn á mikilvægi mælikvarða þegar framkvæmdar 

eru breytingar og að fyrirtæki skoði þá mælikvarða sem skipta skipta máli fyrir 

fyrirtækið og eru í takt við stefnu og markmið þess (Brosnahan, 2008). 

3.2 Stjórnun viðskiptaferla 

Eins og komið hefur fram er aðal áhersla straumlínustjórnunar að útrýma sóun en 

stefnumörkun fyrir stjórnun viðskiptaferla (e. business process management) svipar til 

stefnumörkunar straumlínustjórnunar. Það má rekja margar meginreglur 

straumlínustjórnunar til stjórnunar viðskiptaferla en stjórnun þess síðarnefnda er mun 

víðtækari og leggur meiri áherslu á upplýsingatækni sem tól til að bæta viðskiptaferla, 

gera þá stöðugri og sjá til þess að þeir séu endurtakanlegir. (Dumas, Rosa, Mendling, 

& Reijers, 2013).  

Skilgreining á stjórnun viðskiptaferla er kerfisbundin, skipulögð nálgun til að greina, 

bæta, stýra og stjórna ferlum með það að markmiði að bæta gæði á vörum og þjónustu 

(Elzinga, Horak, Chung-Yee, & Bruner, 1995). Með stjórnun viðskiptaferla er hægt 

að fá yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækis og þar með tryggja samræmi á útkomu og gefa 

kost á nýjum tækifærum til umbóta. Ferli má skilgreina sem mengi af aðgerðum sem 

miða að því að skilgreina viðskiptaferli fyrirtækis á kerfisbundinn hátt. (Dijkman, 

Vanderfeesten, & Reijers, 2011; Dumas et al., 2013) Ferli er samansafn af atburðum 

(e. events), athöfnum (e. activities) og verkum (e. tasks). Atburðir gerast sjálfkrafa og 

taka engan tíma en þeir geta verið kveikja að því að athafnir hefjist. Athafnir taka tíma 

en þeim er skipt niður í verk. Ferli innihalda einnig ákvörðunarpunkta, fjölda 

þátttakenda, áþreifanlega og óáþreifanlega hluti. Stjórnun viðskiptaferla snýr að því 

að stýra ferlum sem auka virði fyrir fyrirtækið og viðskiptavini en ekki að því að bæta 

framkvæmd á einstaka verkum. Ferli skilar að lokum einni eða mörgum útkomum sem 

veita þátttakendum ferlisins ákveðið virði (Dumas et al., 2013). 

Oft virðast viðskiptaferlar vera skilvirkir þegar þeir eru það í rauninni ekki en með 

aðferðum straumlínustjórnunar er öll aðfangakeðjan í kringum ferlið endurskoðuð og 

við það koma oft í ljós flöskuhálsar og óhagkvæmni. Ferlar standa oft saman af 
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teymum sem starfa sem aðskildir aðilar og hafa enga tengingu við hvert annað og hefur 

þar af leiðandi áhrif á upplýsingaflæði og ákvarðanir. Hægt er að beita 

straumlínustjórnun á alla ferla og skila verulegum ávinning en áskorunin fyrir fyrirtæki 

við það að gerast straumlínulagað er hvort nógu mikið sé vitað um með hvaða hætti er 

starfað, hvert virði ferlisins er fyrir fyrirtæki og hvernig fyrirtækið starfar og þarf að 

starfa (Melton, 2004, 2005). 

Frammistöðumælikvarðar   

Fyrirtæki leitast eftir því að ná fram hraðari, ódýrari og betri ferlum í starfsemi sinni. 

Mikilvægt er að setja fram frammistöðumælikvarða í upphafi til þess að hægt sé að 

fylgjast með hvort breytingar á ferlum hafi skilað upphaflegum tilgangi. Helstu 

frammistöðumælikvarðar ferla eru tími, kostnaður og gæði en einnig er oft talað um 

fjórða mælikvarðann, sveigjanleika. Tími er ein algengasta víddin þegar kemur að 

frammistöðumælikvörðum. Eitt algengasta formið til þess að mæla tíma er að mæla 

umferðartíma ferlis (e. cycle time) en það er sá tími sem það tekur að fara frá upphafi 

til enda ferlis og er oft  skilgreindur eftir því hvort um sé að ræða vinnslutíma (e. 

processing time) eða biðtíma (e. waiting time). Vinnslutími er sá tími sem það tekur 

auðlindir að framkvæma verk en biðtími er sá tími sem verk er í biðstöðu. Í 

ferlagreiningu snýr frammistöðumælikvarðinn kostnaður yfirleitt að því að minnka 

kostnað sem fellur til í ferlinu en þá þarf að hafa í huga hvers konar kostnaður er fyrir 

hendi, fastur, breytilegur eða rekstrarkostnaður. Algengast er að leggja áherslu á að 

lækka rekstrarkostnað og þá sérstaklega starfsmannakostnað. Gæði ferla er hægt að 

skoða út frá tveimur sjónarhornum, ytri gæðum sem koma að viðskiptavinum og innri 

gæðum sem koma að þátttakendum ferlisins. Sveigjanleiki gefur til kynna hversu vel 

ferli getur brugðist við breytingum (Dumas et al., 2013).  

3.2.1 Hringrás stjórnunar viðskiptaferla 

Stjórnun viðskiptaferla tryggir samræmi á innihaldi ferla, það er inntaki, útkomu, 

auðlindum, uppbyggingu og markmiðum. Slíkt samræmi hefur jákvæð áhrif á árangur 

ferla bæði með tilliti til gæða (minni sóun, biðtími og endurvinna) og magns (styttri 

lotutími, hraðari aðlögun að umhverfisbreytingar). Það næst þó sjaldan með því að fara 

í gegnum hringrásina einungis einu sinni og er yfirleitt þörf á ítrunum. Hringrás 

stjórnunar viðskiptaferla má sjá á mynd 3.4 en hún hjálpar fyrirtækjum að ná, viðhalda 

og bæta gæði ferla sinna (zur Muehlen & Ho, 2005).  
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Mynd 3.4: Hringrás stjórnunar viðskiptaferla (Dumas et al., 2013) 

Auðkenning ferlis 

Mikilvægt er að auðkenna ferli (e. process identification) til að hægt sé að koma á 

skýrum viðmiðum og forgangsröðun. Þegar búið er að auðkenna ferlið er hægt að lýsa 

uppbyggingu þess (e. process architecture) út frá viðskiptaferlum og tengslum þeirra. 

Mikilvægur þáttur í því að hanna uppbyggingu ferlis er að skilgreina hverjar séu 

tegundir tilfellis (e. identify case types) og að finna þætti fyrir tilfellin (e. identify 

functions for case types) (Dijkman et al., 2011; Dumas et al., 2013). 

Uppgötvun ferlis 

Uppgötvun ferlis snýr að því að safna saman upplýsingum um núverandi ferli og setja 

fram líkan. Uppgötvun ferlis nær yfir fjögur lykilskref sem tryggja að ferlagreining sé 

framkvæmd með viðeigandi hætti en þau eru skilgreining vettvangs (e. defining the 

setting), að safna upplýsingum (e. gather information), líkangerð (e. conducting the 

modeling task) og að tryggja gæði ferlis (e. assuring process model quality) (Dumas 

et al., 2013).  

Greining á ferli  

Greining á ferli (e. process analysis) er hægt að framkvæma á tvenna vegu, með 

eigindlegri ferlagreiningu (e. qualitative process analysis) og megindlegri 

ferlagreiningu (e. quantitative process analysis). Það er misjafnt eftir tegundum ferla 

hvers konar greiningu skal nota en sem dæmi þarf að huga að því hversu stórt 

vandamálið er og hvaða áhrif vandamálið hefur á útkomu ferlisins. Einnig þarf að 

tryggja að greiningin sem valin er sé í takt við þau markmið sem sett voru fram í 

upphafi (Dumas et al., 2013).  

Eingöngu verður fjallað um eigindlega ferlagreiningu þar sem ekki er notast við 

megindlega ferlagreiningu við framkvæmd þessa verkefnis.  

Dumas et al. (2013) talar um eigindlega greiningu sem listrænu hlið ferlagreiningar 

þar sem það er engin ákveðin leið til að framkvæma greininguna. Hins vegar eru til 

staðar ákveðnar meginreglur og aðferðir sem hægt er að fylgja og ættu að leiða til vel 
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heppnaðrar ferlagreiningar. Með því að nýta sér eigindlega ferlagreiningu má greina 

hvaða áhrif vandamál hafa á ferlið og forgangsraða þeim þegar kemur að endurhönnun 

ferlis.  

Hægt er að nota ýmsar aðferðir við greiningu á ferlum, sem dæmi atvikaskráning 

vandamála og áhrifamat (e. issues documentation and impact assessment), greining á 

virðisaukandi þáttum (e. value-added analysis) og rótargreining (e. root cause analysis) 

(Dumas et al., 2013). 

Atvikaskráning vandamála og áhrifamat 

Þegar núverandi staða ferlis hefur verið teiknuð upp er hægt að skrá niður öll vandamál 

sem eru til staðar. Atvikaskráning vandamála og áhrifamat (e. issues documentation 

and impact assessment) snýr að því að skrá niður vandamálin á kerfisbundinn hátt og 

getur auðveldað úrvinnslu gagna. Hægt er að fylgja eftirfarandi sniði við skráningu 

vandamála (Dumas et al., 2013):  

 Nafn vandamáls: Þarf að vera stutt og lýsandi, oftast tvö til fimm orð, og 

skiljanlegt fyrir hagsmunaaðila ferlisins 

 Lýsing: Stutt lýsing á vandamálinu sjálfu, oftast ein til þrjár setningar. Það á 

ekki að koma fram hvað olli því eða möguleg lausn 

 Mikilvægi (e. priortity): Gefa vandamálinu tölulegt gildi (1,2,3,..) eftir því 

hversu mikilvægt það er samanborið við önnur vandamál 

 Forsendur (e. assumptions): Þær forsendur sem gefnar voru, ef einhverjar, eru 

skilgreindar 

 Eigindlegt mat (e. qualitative impact): Eigindlegt mat á áhrifum vandamáls, 

sem dæmi ánægja viðskiptavina eða starfsmanna 

 Tölulegt mat (e. quantitative impact): Mat á áhrifum vandamáls í tölulegum 

gildum, eins og tímamissir, kostnaður eða fórnarkostnaður 

Rótargreining 

Rótargreining er tól sem notað er til að bera kennsl á og skilja vandamálin sem eru til 

staðar. Rótargreining er notuð til þess að átta sig ekki eingöngu á því hvað og hvernig 

atburðir eigi sér stað heldur einnig af hverju þeir eiga sér stað (Rooney & Heuvel, 

2004). Sjaldgæft er að vandamál stafi af einni orsök, og því ekki fullnægjandi ef 

eingöngu eru settar fram tillögur til þess að leysa vandamálið út frá einum orsökum 

þegar orsök vandamála samanstanda af mörgum þáttum (Consulting & Vanden 

Heuvel, 2005).  

Tilgangurinn með því að framkvæma rótargreiningu er að finna allar ákveðnar orsakir 

á ákveðnu vandamáli og tryggja að fullnægjandi breytingar eigi sér stað til að koma í 

veg fyrir að vandamálið endurtaki sig. Rótagreining byrjar á því að vandamálið er 

greint og hver rótarorsök skoðuð til þess að tryggja að öll atriði séu metin (Rooney & 

Heuvel, 2004). Rótargreiningu er hægt að framkvæma á marga vegu, meðal annars 

með því að nota orsaka- og afleiðingarit (e. cause–effect diagrams) eða með því að 

nota svokallaða fimm af hverju aðferð (Dumas et al., 2013). 

Það er eingöngu hægt að tilgreina mögulegar umbætur eða koma í veg fyrir að 

vandamál endurtaki sig ef vitað er af hverju atburður eða mistök áttu sér stað. Það er 

því lykillinn að árangursríkum tillögum að umbótum að skilja af hverju atburður átti 
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sér stað og hjálpar það við að ákvarða hvað þarf að gera til þess að atvikið endurtaki 

sig ekki (Rooney & Heuvel, 2004).  

Gagnasöfnun er mikilvægur partur af rótargreiningu og grundvöllur fyrir öllum 

ályktunum og tillögum en án árangursríkrar gagnasöfnunar er ekki hægt að skilgreina 

og leysa vandamálið. Gagnasöfnun á sér stað í gegnum alla greininguna, frá upphafi 

og þar til greining á orsökum og rótarorsökum á sér stað (Consulting & Vanden 

Heuvel, 2005). 

Það er ekki fyrr en þegar búið er að gera grein fyrir rót vandans að hægt er að setja 

fram tillögur að umbótum til þess að koma í veg fyrir að vandamálið endurtaki sig. 

Tillögur að umbótum ættu að snúa beint að rótarorsökunum þar sem þær staðreyndir 

sem koma fram við rótargreininguna ættu að gefa til kynna orsökin og þar með vísa á 

tillögur. Almennar umbætur gefa í skyn að ekki hafi verið fundið út hver raunveruleg 

rót vandans er eða að minnsta kosti að ekki hafi verið náð að finna nógu sértæk orsök 

sem hægt er að koma í veg fyrir. Niðurstöður úr rótargreiningu þurfa að vera á þann 

veg að hægt sé að stjórna þeim og framkvæma einhverjar aðgerðir til þess að breyta 

þeim á árangursríkan hátt. Fyrirtæki þarf að hafa tök á því að bregðast við, hafa áhrif 

á og geta stjórnað því sem er að valda ákveðnu vandamáli til að hægt sé að skilgreina 

það sem rótarorsök. Greiningaraðili er samt sem áður ekki alltaf ábyrgur fyrir því að 

ráðast í breytingarnar en ef því skrefi er sleppt er tilgangurinn með rótargreiningunni 

enginn og öll sú vinna sem í hana fór til einskis. Það getur verið tímafrekt og 

kostnaðarsamt að framkvæma rótargreiningu og því ekki hagkvæmt, þar sem margir 

þurfa að koma að, ef vandamálið er lítilvægt og því er mikilvægt að meta vandamálið 

áður en framkvæmd hefst  (Consulting & Vanden Heuvel, 2005; Rooney & Heuvel, 

2004).  

Endurhönnun ferlis  

Ítarleg greining á ferli hefur í för með sér uppgötvun á margvíslegum hugmyndum 

fyrir endurhönnun ferlis (e. process redesign). Endurhönnun ferlis er markviss og 

fræðileg nálgun til þess að ná fram áhrifamiklum og mælanlegum árangursbreytingum 

með því að endurskoða, endurhugsa og endurhanna ferla (Brock, Finedore, & Davis, 

1997). 

Við endurhönnun ferlis er endurskoðað hvernig dagleg störf innan stofnunarinnar eru 

unnin í þeim tilgangi að styðja við markmið stofnunarinnar og lækka kostnað. 

Starfsfólk er upptekið við dagleg störf og því ekki í stakk búið til að endurhugsa 

heildarskipulag ferla sem það er hluti af og oft hefur það engar upplýsingar um af 

hverju ferlar eru eins og þeir eru. Starfsfólk veit yfirleitt hvaða hlutverk það hefur 

innan ferlisins og hugsanlega þeirra sem sinna störfum sem tengjast beint við þeirra 

hlutverk en ekki mikið meira en það. Ferli innan stofnana eru oft brotin upp í undirferli 

og verkefni sem sérfræðingar inna af hendi og því oft enginn sem er ábyrgur fyrir 

heildarframkvæmd ferlisins. Endurhönnun ferlis einblínir á að endurhanna ferlið sem 

heild í þeim tilgangi að ná fram sem mestum ávinningi fyrir stofnunina og 

viðskiptavini hennar (Brock et al., 1997; Dumas et al., 2013). 

Með því að endurhugsa og endurskipuleggja ferla er hægt að bæta gæði vöru eða 

þjónustu og er það gert með því að straumlínulaga það ferli sem um ræðir. 

Endurhönnun ferlis snýr fyrst og fremst að því að breyta ferlinu sjálfu, bæði rekstri og 

hegðun þess (Dumas et al., 2013). Endurhönnun ferlis einblínir á þau skref og þær 
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aðgerðir sem stýra því hvernig auðlindir eru notaðar til að búa til vörur eða þjónustu 

sem mæta þörfum viðskiptavinarins (Brock et al., 1997).  

Upphafspunktur endurhönnunar getur verið með þrenns konar hætti (Dumas et al., 

2013):  

 Byrjað frá byrjun. Þegar byrjað er frá byrjun er ferli endurhannað algjörlega 

óháð því hvernig fyrra ferli var háttað, þróaðar eru nýjar leiðir við framleiðslu 

á vöru eða þjónustu.  

 Endurhönnun. Þegar endurhönnun á sér stað út frá einkennum núverandi ferlis 

er ferlið skoðað gaumgæfilega, þá er líklegra að engum skrefum sé gleymt og 

allar upplýsingar komi fram.  

 Viðmiðslíkan. Með því nota viðmiðslíkan við endurhönnun ferlis fæst uppfærð 

og stöðluð sýn á það hvernig best er að hátta framkvæmd ferlisins. 

Viðmiðslíkan þarf þó ekki alltaf að vera besta leiðin fyrir fyrirtækið og því þarf 

að meta hvort sú leið henti hverju sinni.  

Innleiðing á ferlinu  

Erfiðasta þrepið við endurhönnun ferlis er að framkvæma þær breytingar sem tekin 

var ákvörðun um að innleiða. Við innleiðingu á ferlinu (e. process implementation) 

þarf að vinna bug á mótstöðu gagnvart breytingum sem geta komið frá starfsfólki 

stofnunarinnar en oft liggur helsta áskorunin í því að stjórna mannlegum breytingum 

en ekki því sem snýr að tækni eða rekstri. Fólk er oft fast í vananum og á erfitt með 

breytingar en endurhönnun ferla getur þó hjálpað til við að sigrast á hömlun við að 

breyta og bæta. Ef um miklar breytingar er að ræða getur þjálfun og endurskipulagning 

vinnuaflsins verið krefjandi verkefni og krafist verulegs undirbúningstíma. Miklar 

breytingar geta orðið á starfi og verkefnum starfsfólks og jafnvel stöður sem áður voru 

taldar nauðsynlegar útilokaðar í nýja ferlinu. Starfsmenn geta þurft að takast á við 

aukna ábyrgð og þróa nýja færni (Brock et al., 1997; Dumas et al., 2013). 

Eftirlit og stýring ferlis  

Eftirlit og stýring ferlis (e. process monitoring and controlling) er gífurlega mikilvægur 

þáttur í stjórnun viðskiptaferla og hefur ekki eingöngu áhrif á innleiðingu og 

uppgötvun ferlis heldur einnig á greininguna sjálfa. Eftirlit og stýring sér til þess að 

notast sé við þá frammistöðumælikvarða sem tekin var ákvörðun um að nota í upphafi 

og að markmiðum sé náð. Frammistöðumælingar og endurgjöf þurfa að vera 

yfirstandandi um ókomna tíð í þeim tilgangi að viðhalda stöðugum umbótum á meðan 

ferlið er í notkun (Brock et al., 1997). 

3.2.2 Myndræn framsetning á líkangerð 

BPMN stendur fyrir Business Process Modelling Notation og má lýsa sem myndræn 

framsetning með það að leiðarljósi að tilgreina viðskiptaferli í viðskiptaferlalíkani. 

Með því að nota BPMN staðal fyrir myndræna framsetningu verður til staðlað ferli 

sem tryggir að allir sem koma að því geti lesið réttilega úr því (White & Miers, 2008). 

Þegar ferli er teiknað upp er skynsamlegt að fylgja ákveðnum reglum eða 

leiðbeiningum en það er gert til að auðvelda úrlestur ferlisins og viðhalda samræmi. 

BPMN notar sérhæfð, myndræn tákn til að lýsa ferli og hvernig það er framkvæmt 

(Dumas et al., 2013).  Staðallinn leggur upp með einfaldleika en einnig að gert sé grein 
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fyrir ferlinu á ítarlegan hátt. Tafla 3.1 sýnir dæmi um tákn sem notuð er í BPMN 

staðlinum (Object Management Group, 2011).  

Tafla 3.1. Skilgreiningar tákna  

Tákn Heiti Skilgreining 

 Upphafsatburður 

(e. start event) 
Táknar byrjun á ferli 

 Lokaatburður 

(e. end event) 
Táknar að ferli er lokið 

 

Skilaboð móttekið 

(e. message event) 

Táknar að skilaboð sé 

móttekið innan ferlis. 

Hér má sjá skilaboð á 

millistigi 

 

Verk eða verkþáttur 

(e. task) 

Táknar ákveðinn 

verkþátt sem inna þarf 

af hendi 

 
Hlið 

(e. gateway) 

Táknar að ferli geti 

farið í fleiri en eina átt 

 XOR Hlið 

(e. XOR gateway/ 

exclusive gateway) 

Táknar að flæði geti 

farið í eina eða aðra átt 

 

OG hlið 

(e. AND gateway/ 

parallel gateway) 

Táknar að flæði fari í 

fleiri en eina átt og geta 

verkhlutar í framhaldinu 

verið framkvæmdir 

samhliða 

 

 

Raðflæði  

(e. sequence flow) 

Tengir hluti innan ferlis 

saman og tilgreinir í 

hvaða röð þeir fari 

 

Laug 

(e. pool) 

 

Táknar alla þá 

þátttakendur eða hóp af 

þátttakendum í ferli 

 

 
Braut 

(e. lane) 

Táknar þátttakendur í 

ferli 

 

Gögn 

(e. data object) 

 

Táknar skrásetningar-

verkefni 
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Ákveðnar reglur er gott að hafa í huga þegar ferli er sett fram á myndrænan hátt en það 

getur komið í veg fyrir mistök, tryggt samræmi og auðveldað aðilum að lesa úr 

líkaninu. Ef auðvelt er að lesa úr líkani ferlis er þægilegra að bera það saman við önnur 

ferli sem hafa verið sett fram með sömu reglum og táknum. Eftirfarandi reglur voru 

settar fram af Dumas et al. (2013) og White and Miers (2008): 

 Verkhlutar ættu að hafa stutt og hnitmiðuð nöfn sem byrja á sögn og þar á eftir 

kemur nafnorð, sem dæmi Senda tölvupóst eða Biðja um hráefni 

 Forðast ætti bæði að nota of tæknileg hugtök sem krefjast sérfræðiþekkingar 

og það að einfalda hlutina of mikið 

 Halda ætti stærð líkansins í lágmarki og nota eins fáa þætti í líkaninu og 

mögulegt er til að koma í veg fyrir mistök og misskilning 

 Reyna að komast hjá því að nota fleiri en einn upphafsatburð og einn 

endaatburð 

 Lágmarka tengi á hvern þátt 

 Hafa skipulag á framsetningu 

 Forðast flókin hlið, líkön sem hafa AND-hlið eða XOR-hlið eru líklegri til að 

vera rétt 

 Reyna að hafa ekki fleiri en 30 verkþætti í líkani, aukin stærð þýðir auknar 

líkur á villum. Betra er að nota verkþætti með undirferli sé þess þörf 

Til þess að lesandi geti áttað sig betur á BPMN staðlinum setti höfundur upp sýnishorn 

af pöntunarferli, sjá mynd 3.5, sem inniheldur eina laug með þremur brautum. 

 

Mynd 3.5: Dæmi um pöntunarferli eftir BPMN staðlinum 
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Brautirnar tákna þær deildir sem koma að ferlinu, söludeild, bókhald og vöruhús. 

Ferlið byrjar á því að söludeild tekur við pöntun og þar á eftir athugar bókhaldið 

greiðslugetu viðskiptavinar. Ef hún er ekki í lagi endar ferlið, hins vegar ef hún er í 

lagi er pöntuninni pakkað í vöruhúsinu. Ef innihald pöntunarinnar er uppselt er hætt 

við pöntun, annars er hún send frá vöruhúsinu og í beinu framhaldi sendir bókhaldið 

reikning fyrir pöntuninni. 
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4 Niðurstöður og greining 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður og greiningu á verkefninu. Fyrst verður 

farið yfir útlistun á vandamálinu með A3, þar á eftir verður farið yfir niðurstöður 

verkefnisins þar sem teiknuð er upp núverandi staða ferlis, gert grein fyrir sóun, 

hugsanlegar umbætur settar fram og í lokin teiknuð upp óskastaða framtíðarferlis. 

4.1 Útlistun á vandamáli 

Fyrsta skrefið í átt að stöðugum umbótum og útrýmingu sóunar er að setja upp 

svokallaðan þrist, þá er vandamálið listað upp á aðeins einu blaði í stærðinni A3. Það 

gefur því skýra mynd af því af hverju verið er að ráðast í verkefnið, hver markmiðin 

eru og hverjir eru þátttakendur. Fleiri upplýsingar koma fram á þristinum en það getur 

verið misjafnt hvaða upplýsingar það eru og hvernig því er stillt upp. A3 fyrir 

verkefnið var sett upp eins og sjá má á mynd 4.1. 

 

 

Mynd 4.1: Útlistun á vandamálinu með A3
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4.2 Vinnustofur 

Höfundur ákvað, eins og kom fram að ofan, að nýta vinnustofur í þeim tilgangi að afla 

upplýsinga um ferlið og fá alla þátttakendur ferlisins með í að teikna það upp. Rýnihópnum 

var skipt upp í tvo hópa og því fóru fram tvær vinnustofur. Fyrri vinnustofan var fyrir fyrri 

hluta ferlisins og seinni vinnustofan fyrir þann seinni. Það var einfaldlega gert vegna fjölda 

aðila sem koma að ferlinu, það væri bæði tímafrekt fyrir alla aðila og aðstaða fyrir hóp að 

þessari stærðargráðu er ekki í boði innan fyrirtækisins. Á hvorri vinnustofunni var farið yfir 

aðferðafræði straumlínustjórnunar í grófum dráttum, staða núverandi ferlis var teiknuð upp 

með aðstoð allra sem koma að ferlinu og í lokin voru settar fram hugmyndir að umbótum. 

Glærukynning, sem haldin var fyrir hópana í upphafi vinnustofanna má sjá í viðauka A.  

Nýlega hafa orðið miklar breytingar á starfsfólki og fjölgun á proforma fulltrúum. Við gerð 

ferlisins kom í ljós að ekki eru  allir að vinna eftir sama fyrirkomulagi en allir voru sammála 

um mikilvægi þess og ákveðið var að komast að samkomulagi um hvað myndi henta öllum. 

4.2.1 Fyrri vinnustofa  

Núverandi stöðu fyrri hluta ferlis hefur verið skipt upp eftir deildum á myndum 4.2-4.5. 

 

Mynd 4.2: Núverandi ferli fyrir bókunardeild 

Á mynd 4.2 má sjá ferlið fyrir bókunardeild. Ferlið byrjar á því að beiðni kemur frá 

viðskiptavini um gistingu fyrir hóp, seríubókun, þar sem hópur gistir á fleiri en einu hóteli, 

eða um viðburð. Bókunardeild býr til bókun út frá þeim upplýsingum sem kemur frá 

viðskiptavini. Ef viðskiptavinur, sem beiðnin kemur frá, er í reikningsviðskiptum er hann til 

í kerfinu og því þarf eingöngu að búa til proforma fyrir 10%-20% staðfestingargjaldi. Ef 

viðskiptavinur er í staðgreiðslu þarf fyrst að athuga hvort hann sé nýr eða sé nú þegar til í 

Operu, ef hann er ekki til er prófíll stofnaður þar. Opera er kerfi sem heldur utan um allar 

bókanir, verðkóða og fleira. 
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Mynd 4.3: Núverandi ferli fyrir mice/söludeild/bókunarstjóra 

Á mynd 4.3 má sjá ferlið fyrir mice/söludeild/bókunarstjóra. Það þarf að athuga hvort 

viðskiptavinur kemur til með að greiða með kreditkorti eða millifærslu þar sem eingöngu 

þarf að vera svokallað AR númer á prófíl ef greiðsla berst með millifærslu og gestamóttaka 

þarf að útbúa lokareikning við brottför gesta. Ef viðskiptavinur hyggst greiða með 

kreditkorti eru kreditkortaupplýsingar settar inn á bókun en ef hann mun millifæra er beiðni 

um að stofna AR númer send á bókhaldið. Þegar prófíll er tilbúinn í Operu sendir 

mice/bókunarstjóri/söludeild beiðni um proforma. 

 

Mynd 4.4: Núverandi ferli fyrir bókhald 

Á mynd 4.4 má sjá ferlið fyrir bókhaldið. Prófíll er stofnaður í Central, þar sem AR númer 

verður til, og því síðan bætt við á prófílinn í Operu. Central er fjárhagskerfi þar sem meðal 

annars er haldið utan um alla viðskiptavini sem greiða með millifærslu.  



36 

 

 

Mynd 4.5: Núverandi ferli fyrir proforma fulltrúa og viðskiptabókhald 

Á mynd 4.5 má sjá ferlið fyrir proforma fulltrúa og viðskiptabókhald. Proforma fulltrúi fer 

yfir beiðnir daglega og ef upplýsingar sem fylgja beiðninni eru ekki fullnægjandi er send 

beiðni til bókunardeildar um að uppfæra upplýsingarnar og þeim síðan bætt inn á bókunina. 

Þegar upplýsingar eru fullnægjandi er proforma reikningur búinn til og vistaður, 

reikningurinn er svo sendur á viðskiptavininn með starfsmenn Fjárvakurs og viðeigandi 

bakvinnslu eða hótel í Cc.  

Proforma fulltrúi kannar hvort viðskiptavinurinn muni greiða með kreditkorti eða 

millifærslu og ef um kreditkortagreiðslu er að ræða tekur móttaka viðeigandi hótels 

greiðsluna af kreditkorti. Hins vegar, ef viðskiptavinur kemur til með að millifæra setur 

proforma fulltrúi áminningu um að fylgjast með greiðslu. Viðskiptabókhaldið bókar 

greiðsluna inn á viðskiptavininn þegar hún berst. Hins vegar, ef greiðsla hefur ekki borist 

fyrir þennan tiltekna greiðsludag er ítrekun send og bókunarstjóri, móttaka og söludeild látin 

vita. Um leið og greiðslan berst fer það í sama ferli, upplýsingar skráðar sem athugasemd í 

Operu og greiðsla bókuð inn á viðskiptavininn. Ef greiðsla berst ekki er afbókað. 

Núverandi stöðu á fyrri hluta ferlisins má sjá í heild á mynd 4.6. 
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Mynd 4.6: Núverandi staða fyrri hluta ferlis 
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4.2.2 Seinni vinnustofa  

Núverandi stöðu seinni hluta ferlis hefur verið skipt upp eftir deildum á myndum 4.7-4.9. 

 

Mynd 4.7: Núverandi ferli fyrir innheimtufulltrúa Fjárvakurs 

Á mynd 4.7 má sjá ferli fyrir innheimtufulltrúa Fjárvakurs. Farið er yfir banka á hverjum 

degi og ef bókunarnúmer fylgir greiðslu er proforma pósthólf skoðað og leitað er eftir 

proforma reikningi út frá bókunarnúmerinu þar. Ef bókunarnúmer fylgir ekki greiðslu á hún 

í flestum tilfellum ekki við greiðslur sem tengjast proforma og því ekki skoðuð í því 

samhengi. Ef proforma finnst í pósthólfi skráir innheimtufulltrúi Fjárvakurs athugasemd í 

Operu um að greiðsla sé komin og greiðslan er bókuð á viðskiptavininn. Ef proforma 

reikningur finnst ekki er óskað eftir honum frá proforma fulltrúa sem sendir viðeigandi 

proforma reikning á Fjárvakur.  

Innheimtufulltrúi Fjárvakurs skoðar einnig viðskiptayfirlit reglulega í því skyni að athuga 

hvort viðskiptavinir sem hafa fengið proforma reikninga standi í skuld eða eigi inneign. Það 

getur myndast mismunur á fyrirframgreiðslu og reikning ef annað hvort viðskiptavinur hefur 

afbókað hluta af hópnum eftir að fyrirframgreiðsla barst eða bætt við þjónustu sem þarf þá 

að innheimta eftir á. Einnig getur myndast gengismunur, tap eða hagnaður, ef 

fyrirframgreiðsla barst langt fyrir komu viðskiptavinar og þarf þá að bóka það með 

viðeigandi hætti. Ef innheimtufulltrúi Fjárvakurs tekur eftir mismun eru upplýsingar sendar 

á viðkomandi hótel sem staðfestir hvort eigi að endurgreiða, rukka eða færa út gengismun. 

Innheimtufulltrúi Fjárvakurs fer þá í þær aðgerðir og lýkur þannig því ferli. 
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Mynd 4.8: Núverandi ferli fyrir bakvinnslu/hótel 

Á mynd 4.8 má sjá ferlið fyrir bakvinnslu/hótel. Starfsmenn bakvinnslu/hótels eru eins og 

staðan er í dag að skrá í dagatal hjá sér upplýsingar um proforma reikninginn þegar hann 

kemur í tölvupósti frá proforma fulltrúa í því skyni að fylgjast með því hvort greiðsla hafi 

borist. Ef greiðsla finnst ekki á greiðsludegi er tölvupóstur sendur á proforma fulltrúa og 

fulltrúa Fjárvakurs til að athuga með greiðslu. Ef greiðsla finnst er athugað hvort búið sé að 

skrá upplýsingar um greiðsluna í Operu og því bætt við ef það vantar.  

 

Mynd 4.9: Núverandi ferli fyrir móttöku 

Á mynd 4.9 má sjá ferlið fyrir móttöku. Starfsmenn móttöku sjá um að búa til reikning fyrir 

heildarupphæð eftir komu viðskiptavinarins og sendir út lokareikning. 

Það sem kemur ekki fram í ferlinu sjálfu er hvað getur gerst eftir að viðskiptavinur fær 

afhendan lokareikning. Þegar viðskiptavinur móttekur reikninginn getur misskilningur orðið 

með tvennum hætti. Annars vegar getur viðskiptavinur haldið að hann eigi eftir að greiða 

alla upphæðina þar sem það kemur hvergi fram á reikningi að greiðsla hafi borist fyrirfram. 

Hins vegar getur hann haldið að reikningurinn sé nú þegar greiddur og tekur ekki eftir því 

að mismunur sé á lokareikningi og fyrirframgreiðslunni.  

Núverandi staða seinni hluta ferlisins í heild má sjá á mynd 4.10. Aðgerðir sem eru gráar 

eru frá fyrri hlutanum. 
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Mynd 4.10: Núverandi staða seinni hluta ferlis 
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4.2.3 Sóun 

Þegar búið var að teikna upp ferlið eins og það er í dag gerði höfundur, í samráði við 

þátttakendur ferlisins, grein fyrir þeirri sóun sem er til staðar í ferlinu. Vandamál sem gert 

var grein fyrir hafa verið merkt inn á myndir 4.6 og 4.10 til að hægt sé að átta sig á því hvar 

þau liggja. Vandamálin eru eftirfarandi: 

1) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera  

2) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga 

3) Endurgerð proforma reikninga 

4) Óþarfa leit að proforma reikningum 

5) Óþarfa geymsla á proforma skjölum 

6) Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis 

7) Ofvinnsla á upplýsingum 

8) Tvítekin eftirfylgni með greiðslum 

9) Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar 

10) Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa 

11) Ekki hægt að bóka innborgun 

12) Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning  

13) Skuld/inneign myndast á viðskiptavini 

14) Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar  

15) Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning 

Vandamálin voru skráð niður á kerfisbundinn hátt í atvikaskrá þar sem fram kemur nafn, 

lýsing, mikilvægi, eigindlegt mat og tölulegt mat ásamt rót vandamálsins. Mikilvægi er 

metið út frá því hversu mikilvægt er að gera ráðstafanir gagnvart vandamálinu í þeim 

tilgangi að útrýma því og er skalinn frá 1-5 þar sem 1 er vægast og 5 er alvarlegast. Þar sem 

vandamálin eru í flestum tilfellum ekki alvarleg og afleiðingarnar hafa engin gríðarleg áhrif 

þýðir 5 þá ekki að hætta sé á ferðum en þó mikilvægt að ráðstafanir séu gerðar.  

Til þess að höfundur áttaði sig á því af hverju sóunin átti sér stað í ferlinu og hvað væri að 

valda því var gerð væg rótargreining. Ástæðan fyrir því að eingöngu var framkvæmd væg 

rótargreining er sú að vandamálið var ekki af þeirri stærðargráðu að þörf væri á 

rótargreiningu. Eins og kom fram áður er rótargreining ekki talin nauðsynleg ef vandamálið 

er lítilvægt en þó er mikilvægt að átta sig á rótarorsökum hvers vandamáls þar sem það segir 

til um hver orsökin eru og hverju þarf að breyta til þess að hægt sé að eyða því út eða koma 

í veg fyrir vandamálið. Niðurstöður rótargreiningarinnar voru síðan notaðar þegar 

umbótatillögur voru lagðar fram. 

Atvikaskráning ásamt rótargreiningu á vandamálum má sjá í heild sinni í viðauka B. 

Úrvinnsla úr atvikaskráningunni er hér að neðan þar sem vandamálunum og rótarosrökum 

þeirra er lýst, eigindlegt og tölulegt mat tekið saman, vandamálin flokkuð eftir átta 

tegundum sóunar og að lokum heildaráhrif sett fram. 

Lýsing og rótargreining 

1) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera: Þær upplýsingar sem berast 

bókhaldinu til þess að hægt sé að stofna AR númer fyrir viðskiptavini eru í 

einhverjum tilfellum ófullnægjandi. Ákveðið skjal er til staðar sem á að fylla út og 
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senda á bókhald en bæði er skjalið ekki notað og þegar það er notað eru ekki allir 

reitir fylltir út.  

Rætur vandamáls: Ekki eru allir meðvitaðir um að það eigi að nota skjalið. Skjalið 

er ekki nægilega ítarlegt og þar með eru þær upplýsingar sem þurfa að koma fram 

þegar beiðni um stofnun AR númers fyrir viðskiptavin er send ekki skilgreindar 

nægilega vel. 

2) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga: Upplýsingar vantar til 

þess að hægt sé að útbúa proforma reikning en proforma fulltrúar geta ekki klárað 

proforma reikninginn fyrr en allar upplýsingar liggja fyrir. Upplýsingar geta bæði 

verið hluti af upplýsingum um bókunina sjálfa eða AR númer viðskiptavina. Í 

einhverjum tilfellum er ekki búið að stofna AR númer á viðskiptavin þegar proforma 

fulltrúi ætlar að senda út proforma reikning.   

Rætur vandamáls: Engar leiðbeiningar sem segja til um hvað nákvæmlega þarf að 

vera til staðar þegar bókun er sett inn og ábyrgðin er óljós um hver á að láta stofna 

AR númer fyrir viðskiptavin. 

3) Endurgerð proforma reikninga: Endurgerð proforma reikninga getur stafað af 

tveimur ástæðum. Annars vegar þegar proforma fulltrúi útbýr proforma reikning í 

ákveðnu gengi en fær svo fyrirspurn eftir á um að fá reikninginn í annari mynt og 

þarf þá að útbúa nýjan í þeirri mynt. Hins vegar þegar gert er ráð fyrir því að 

viðskiptavinur muni greiða með millifærslu en lætur svo vita þegar nær dregur að 

greitt verði með korti. Proforma reikningar sem greiddir eru með korti eiga að vera 

í íslenskum krónum og því hætta á að það þurfi að endurgera proforma reikninginn.  

Rót vandamáls: Starfsmaður sem tekur við bókun fær ekki upplýsingar frá 

viðskiptavini um það í hvaða mynt viðskiptavinur kjósi að fá reikning eða hvort hann 

komi til með að greiða með korti eða millifærslu. 

4) Óþarfa leit að proforma reikningum: Starfsmenn sem koma seinna að í ferlinu, eftir 

að proforma skjöl hafa verið vistuð og send út, þurfa í einhverjum tilfellum að bera 

saman proforma reikning við lokareikning. Starfsmenn eiga að geta gengið beint að 

þeim upplýsingum en sú staða kemur upp að þeir finna ekki proforma skjölin.  

Rót vandamáls: Árið 2015 voru ákveðnar reglur voru settar fram um vistun proforma 

reikninga og heiti skjala en það virðast ekki allir vera að fara eftir þeim eins og staðan 

er í dag þar sem upplýsingar hafa ekki skilað sér til nýrra starfsmanna.  

5) Óþarfa geymsla á proforma skjölum: Proforma reikningar eru vistaðir ásamt hverri 

einustu breytingu og þeim aldrei eytt, það er skýrt dæmi um óþarfa birgðir þegar 

gögnum er ekki eytt þrátt fyrir að engin not séu fyrir þau. Við skoðun á proforma 

möppu inni á sameiginlegu drifi hjá Flugleiðahótelum sá höfundur að geymdir voru 

proforma reikningar frá árinu 2009.   

Rót vandamáls: Enginn ber ábyrgð á að eyða gömlum gögnum. 

6) Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis: Proforma fulltrúar senda proforma 

reikninga á viðskiptavini og hafa starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs í Cc. Í 

einhverjum tilfellum fylgir því tölvupóstsamskipti milli viðskiptavinar og roforma 

fulltrúa og eru það oft upplýsingar sem þau hafa ekkert að gera við og geta valdið 

truflun. Þetta getur haft truflandi áhrif á starfsfólk þar sem starfsmenn eyða tíma í að 

lesa pósta og átta sig á því að innihaldið tengist þeim ekki á neinn hátt.   

Rót vandamáls: Þetta hafði aldrei verið nefnt áður og proforma fulltrúar því ekki 

meðvitaðir um truflunina. 

7) Ofvinnsla á upplýsingum: Ýmsar upplýsingar um proforma reikning eru settar í 

sameiginlegt Excel skjal sem var útbúið árið 2015 þar sem öll skráning á proforma 

átti að fara fram fyrir hvert hotel fyrir sig. Það er hins vegar misjafnt eftir hótelum 
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hvort það sé í notkun og eftir að upplýsingar hafa verið settar þar inn er það lítið sem 

ekkert notað. Umræður á vinnustofu um tilgang skjalsins leiddu í ljós að það er ekki 

talið nauðsynlegt ef auðvelt er að nálgast proforma skjöl á annan hátt.  

Rót vandamáls: Verið er að halda í gamlar venjur sem eru óþarfi þegar nýir 

verkferlar eru teknir upp. 

8) Tvítekin eftirfylgni með greiðslum: Verið er að fylgjast með greiðslum á tveimur 

stöðum í ferlinu, bæði proforma fulltrúar og starfsmenn bakvinnslu.  

Rót vandamáls: Ekki var vitað af eftirfylgni af hálfu hinna og því ábyrgð ekki skýr 

innan ferlisins. 

9) Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar: Í einhverjum tilfellum berst greiðsla 

ekki frá viðskiptavini á greiðsludegi og þá þarf að grípa til ráðstafana. Viðbrögðin 

eru misjöfn en yfirleitt er viðskiptavini bent á að afbókun muni eiga sér stað ef 

greiðsla berst ekki fyrir ákveðin dag en í fæstum tilfellum er staðið við það. Á 

vinnustofu nefndu proforma fulltrúar að þeir hefðu engar upplýsingar um hvernig 

eigi að aðhafast þegar greiðsla hefur ekki borist.   

Rót vandamáls: Engar ítrekunarreglur hafa verið settar fram um hvernig á að 

meðhöndla atvik þegar greiðsla hefur ekki borist. 

10) Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa: Proforma fulltrúi sendir ítrekun ef 

greiðsla hefur ekki borist fyrir þeirri upphæð sem upphaflegi proforma reikningurinn 

segir til um. Í einhverjum tilfellum koma svör frá viðskiptavini þess efnis að 

upphæðin sé röng þar sem breytingar hafa orðið á bókuninni. Þessar breytingar er 

proforma fulltrúi ekki meðvitaður um og þarf þá að leita upplýsinga.  

Rót vandamáls: Starfsmenn sem sjá um bókanirnar upplýsa proforma fulltrúa ekki 

um þær breytingar sem eiga sér stað. 

11) Ekki hægt að bóka innborgun: Þegar greiðsla berst er hún bókuð inn á viðeigandi 

viðskiptavin. Þegar ekki hefur verið stofnað AR númer fyrir viðskiptavin er hann 

ekki til í kerfinu og því ekki hægt að bóka greiðsluna inn. Starfsmaður í bókhaldi 

fær fyrirspurn frá viðskiptabókhaldi um AR númer og þarf að leita eftir upplýsingum 

um viðskiptavininn og jafnvel sækjast eftir upplýsingum frá söludeild, bókunardeild 

eða proforma fulltrúum.  

Rót vandamáls: Ábyrgðin um það hver á að láta stofna AR númer fyrir viðskiptavini 

er óljós. Starfsmenn átta sig ekki á mikilvæginu við að stofna AR númer. 

12) Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning: Starfsfólk 

Fjárvakurs á erfitt með að para saman lokareikning og proforma reikning og tími fer 

í að leita eftir réttum proforma reikning út frá mismunandi upplýsingum.  

Rætur vandamáls: Ófullnægjandi upplýsingar eru á lokareikning þar sem hvergi 

kemur fram númer proforma reiknings á lokareikning. Samskipti á milli starfsmanna 

eru lítil og proforma fulltrúar eru ekki meðvitaðir um að skortur á þessum 

upplýsingum hefði áhrif. 

13) Skuld/inneign myndast á viðskiptavini: Ekki er verið að fara yfir og bera saman 

lokareikning og proforma reikning eftir komu hóps. Á innheimtufundum hafa 

starfsmenn komið auga á skuldir eða inneignir á viðskiptavinum sem hafa fengið 

proforma reikning og þá í einhverjum tilfellum þegar skuldin/inneignin er orðin yfir 

30 daga gömul. Þar af leiðandi er farið í aðgerðir við að innheimta eða endurgreiða 

mismun seinna en ákjósanlegt þykir.   

Rót vandamáls: Ábyrgð meðal starfsmanna er óskýr. 

14) Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar: Óljóst er fyrir viðskiptavin að vita hvað 

hann á að greiða þegar lokareikningur berst og þar af leiðandi hafa viðskiptavinir 

verið að tvígreiða reikninga eða jafnvel ekki greiða eftirstöðvar. Bókhald fær í 
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einhverjum tilfellum fyrirspurnir um eftirstöðvar eða inneign.   

Rætur vandamáls: Annars vegar það að upphæð fyrirframgreiðslu kemur ekki fram 

á lokareikningi og því er ekki hægt að sjá hvort mismunur sé á greiðslu og 

lokareikningi. Hins vegar var nýtt tölvukerfi tekið upp hjá fyrirtækinu nýlega og það 

er ekki nýtt til fulls vegna takmarkaðrar þekkingar. 

15) Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning: Viðskiptavinir hafa verið 

komnir inn á hótel til að nýta sér þjónustuna þegar það kemur í ljós að þeir hafi ekki 

fengið sendan proforma reikning og þar af leiðandi hefur ekki verið greitt fyrir 

þjónustuna.  

Rót vandamáls: Engin eftirfylgni er með því hvort hópar hafi fengið sendan 

proforma reikning. 

Eigindlegt og tölulegt mat 

Eins og kom fram hér að ofan var gert eigindlegt og tölulegt mat á vandamálunum og má 

sjá samantekt á niðurstöðum í töflu 4.1.  

Tafla 4.1: Eigindlegt og tölulegt mat á vandamálunum 

Nr. Vandamál Eigindlegt mat Tölulegt mat 

1 
Ófullnægjandi upplýsingar 

fyrir stofnun AR númera 
Óánægja meðal starfsmanna í bókhaldi. 

Tíðni: 7 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 1 mínúta 

2 
Ófullnægjandi upplýsingar 

fyrir gerð proforma reikninga 
Óánægja meðal proforma fulltrúa. 

Tíðni: 15 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 5 mínútur 

3 Endurgerð proforma reikninga 
Óánægja meðal proforma fulltrúa. 

Hefur áhrif á viðskiptavin. 

Tíðni: 7 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 10 mínútur 

4 
Óþarfa leit að proforma 

reikningum 

Óánægja meðal starfsmanna 

bakvinnslu og Fjárvakurs 

Tíðni: 5 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 10 mínútur 

5 
Óþarfa geymsla á proforma 

skjölum 
Á ekki við 

Gagnamagn á drifi 

fyrirtækis 

6 
Sending á afriti af proforma 

reikning innan ferlis 

Truflandi áhrif á starfsmenn bakvinnslu 

og Fjárvakurs 

Tíðni: 55 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 1 mínúta 

7 Ofvinnsla á     upplýsingum Óánægja meðal proforma fulltrúa 
Tíðni: 55 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 1 mínúta 

8 
Tvítekin eftirfylgni með 

greiðslum 
Á ekki við 

Tíðni: 55 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 2 mínútur 

9 
Ítrekunarreglur fyrir greiðslu 

óskilgreindar 
Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins Tapaðar kröfur 

10 
Röng upphæð innheimt af 

proforma fulltrúa 

Óánægja meðal proforma fulltrúa 

Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins 

Tíðni: 10 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 4 mínútur 

11 Ekki hægt að bóka innborgun Óánægja meðal starfsmanna í bókhaldi 
Tíðni: 3 sinnum í mánuði 

Vinnslutími: 7 mínútur 

12 

Erfiðleikar með að para saman 

proforma reikning og 

lokareikning 

Óánægja meðal starfsfólks Fjárvakurs Ómarktækar mælingar 

13 
Skuld/inneign myndast á 

viðskipta-manni 
Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins Tapaðar kröfur 

14 
Reikningar tvígreiddir/ 

eftirstöðvar óljósar 

Óánægja meðal starfsmanna í bókhaldi 

og Fjárvakurs 

Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins 

Ómarktækar mælingar 

15 
Hópar sleppa í gegn án þess að 

fá proforma reikning 

Óánægja meðal starfsmanna í bókhaldi 

og Fjárvakurs 

Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins 

Tapaðar kröfur 

Ómarktækar mælingar 
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Flokkun sóunar 

Eins og sjá má á myndum 4.6 og 4.10, þar sem númer vandamála hafa verið merkt inn á þá 

staði þar sem þau eiga sér stað, dreifast vandamálin yfir allt ferlið og hvert þeirra getur haft 

áhrif á marga þátttakendur innan þess.  

Til þess að gera enn betri grein fyrir sóuninni voru vandamálin flokkuð eftir átta tegundum 

sóunar samkvæmt hugmyndafræði straumlínustjórnunar eins og sjá má í töflu 4.2.  

Tafla 4.2: Flokkun á sóun 

Nr. Vandamál Sóun Skýring 
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1 

Ófullnægjandi 

upplýsingar 

fyrir stofnun 

AR númera 

x       x 

Galli í þjónustu ef ekki allar upplýsingar eru til 

staðar. 

Ofvinnsla felst í því að afrita allar upplýsingar 

sem settar hafa verið í kerfið í ákveðið skjal. 

2 

Ófullnægjandi 

upplýsingar 

fyrir gerð 

proforma 

reikninga 

x  x    x  

Galli í þjónustu ef ekki allar upplýsingar eru til 

staðar. 

Bið eftir upplýsingum. 

Óþarfa hreyfing á tölvupósti við það að senda á 

starfsmann sem gerir ekkert nema áframsenda, 

fá svar og áframsenda aftur. 

3 

Endurgerð 

proforma 

reikninga 

x   x    x 

Galli þegar upplýsingar eru ekki til staðar. 

Vannýttur starfskraftur þegar starfsmenn sem 

taka við bókun eru ekki að sinna því að fullu. 

Ofvinnsla við að endurgera proforma reikninga 

vegna skorts á upplýsingum. 

4 

Óþarfa leit að 

proforma 

reikningum 

x  x    x  

Galli í ferli þegar ekki allir fylgja sömu reglum. 

Bið myndast þegar starfsmaður þarf að kalla 

eftir upplýsingum. 

Óþarfa hreyfing myndast við það að þurfa að 

leita að gögnum. 

5 

Óþarfa 

geymsla á 

proforma 

skjölum 

     x   
Birgðir myndast á gagnadrifi fyrirtækis þegar 

gömul gögn eru geymd að óþörfu. 

6 

Sending á 

afriti af 

proforma 

reikning innan 

ferlis 

x     x   

Galli þegar þjónusta er of mikil og starfsmenn 

verða fyrir truflun í kjölfar hennar. 

Birgðir í pósthólfum þegar póstar koma til 

starfsmanns sem koma honum ekki við en þeim 

er ekki eytt. 
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Nr. Vandamál Sóun Skýring 

  

G
a

ll
a

r 

U
m

fr
a

m
 f

ra
m

le
ið

sl
a

 

B
ið

 

V
a

n
n

ýt
tu

r 
st

a
rf

sk
ra

ft
u

r 

F
lu

tn
in

g
u

r 

B
ir

g
ð

ir
 

H
re

yf
in

g
 

O
fv

in
n

sl
a

 

 

7 
Ofvinnsla á     

upplýsingum 
       x 

Ofvinnsla þegar starfsmenn vinna verkefni að 

óþörfu og það er ekki notað. 

8 
Tvítekin 

eftirfylgni með 

greiðslum 
       x 

Ofvinnsla þegar fleiri en einn starfsmaður innan 

ferlisins er að sinna sama verkefninu. 

9 
Ítrekunarreglur 

fyrir greiðslu 

óskilgreindar 
x        

Galli þegar starfsmenn þekkja ekki hvernig þeir 

eiga að sinna starfi sínu. 

10 

Röng upphæð 

innheimt af 

proforma 

fulltrúa 

x        

Galli í þjónustu þegar starfsfólk er ekki 

meðvitað um þær upplýsingar sem 

viðskiptavinur hefur fengið. 

11 

Ekki hægt að 

bóka 

innborgun 

x        
Galli þegar upplýsingar eru ekki til staðar og 

starfsfólk þekkir ekki verkferli. 

12 

Erfiðleikar 

með að para 

saman 

proforma 

reikning og 

lokareikning 

x  x 
 

 
  x  

Galli í ferli þegar starfsfólk fær ekki þær 

upplýsingar sem þeir þurfa. 

Bið myndast þegar starfsmaður þarf að kalla 

eftir upplýsingum. 

Óþarfa hreyfing myndast við það að þurfa að 

leita að gögnum. 

13 

Skuld/inneign 

myndast á 

viðskipta-

manni 

x   x     

Galli í ferli þegar ábyrgð er óljós. 

Vannýttur starfskraftur þegar ekki er verið að 

sinna verkefni en starfskraftur er til staðar. 

14 

Reikningar 

tvígreiddir/ 

eftirstöðvar 

óljósar 

x        
Galli í þjónustu þegar upplýsingar á reikningi 

eru ekki nægilegar fyrir viðskiptavin. 

15 

Hópar sleppa í 

gegn án þess 

að fá proforma 

reikning 

x   x     

Galli þegar ákveðnir hópar fá ekki fulla 

þjónustu. 

Vannýttur starfskraftur þegar starfsfólk er til 

staðar til að sinna verkefni en enginn er ábyrgur 

fyrir því. 
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Gallar eru mest áberandi sóunin og geta þeir verið af ýmsu tagi. Í þjónustu getur oft verið 

erfitt að skilgreina og koma auga á galla en þeir geta falið í sér ófullnægjandi upplýsingar, 

óljósa ábyrgð, að starfsmenn þekkja ekki hvernig þeir eiga að sinna ákveðnum hluta í starfi 

sínu og fleira.  

Á þremur stöðum í ferlinu myndast bið þar sem upplýsingar eru ófullnægjandi. Bið getur 

haldið starfsmanni frá því að vinna í virðisaukandi verkefnum en einnig verða afleidd áhrif 

við það að bíða þar sem starfsmaður þarf að skipta á milli verkefna á meðan á bið stendur. 

Tíminn sem það tekur að skipta á milli verkefna er mismikill en skapar samt sem áður alltaf 

sóun innan ferlisins. Það er í mannlegu eðli að þykja bið erfið og því getur biðtími haft 

neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna.   

Sóunin í ferlinu hefur að mesu leiti áhrif á innri virkni en snertir viðskiptavininn að einhverju 

leiti en þó aðallega í seinni hluta ferlisins. Í fyrri hluta ferlisins getur bið haft þau áhrif að 

proforma reikningur berist seinna til viðskiptavinarins en tíminn frá því að bókun berst þar 

til viðskiptavinur fær sendan proforma reikning þarf ekki að vera innan ákveðins tímaramma 

og því ekki nauðsynlegt að leggja áherslu á þann hluta.  

Innri virkni ferlisins er þó hægt að bæta til muna þar sem mikið ósamræmi er á milli 

starfsmanna og ábyrgðin óljós. Upplýsingar eru ekki skýrar á ákveðnum stöðum og 

eyðublöð sem eru til staðar eru ekki fullnægjandi.    

Af þessu má sjá að aðgerða er þörf og miða þarf að því að útrýma allri sóun. Þegar litið er á 

heildarsóunina er hægt að koma í veg fyrir óþarfa bið, galla, ofvinnslu og annars konar sóun 

með einföldum aðgerðum. 

Samantekt á sóun 

Tími sem fer í óþarfa vinnu 

Ferlið við gerð proforma reikninga er kostnaðardrifið að því leiti að tímann, sem fer í að 

endurvinna og setja sig inn í verkefni aftur, er hægt að nýta í önnur virðisaukandi verkefni. 

Það er því hægt að lækka kostnað með því að gera ferlið skilvirkara þannig að starfsfólk 

þurfi ekki að vaða úr einu verkefni í annað einfaldlega vegna þess að nægar upplýsingar eru 

ekki til staðar til þess að halda áfram með ákveðið verkefni. Það krefst endurvinnu að setja 

sig inn í sama verkefnið oft og því er mikilvægt að tryggja að allar upplýsingar séu til staðar 

þegar verkefni flytjast á milli aðila. 

Til þess að átta sig betur á þeim tíma sem fer í óþarfa vinnu er hægt að skoða töflu 4.3. Þar 

hafa vandamál, sem hægt var að framkvæma marktækar mælingar á, verið listuð upp eftir 

deildum og heildartími sem fer í óþarfa vinnu á mánuði dreginn saman. 
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Tafla 4.3: Heildartími við óþarfa vinnu í mínútum á mánuði 
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Þekkt áhrif þess að fylgst er með starfsfólki og það tímamælt er að tíminn sem verkið tekur 

er besti mögulegi tími við framkvæmd verksins. Það er því ekki raunhæft að meta tímann 

alfarið út frá þeim mælingum og þar af leiðandi setti höfundur þá forsendu að margfalda 

tímann með 1,5 til þess að fá raunhæfara mat. Að því gefnu verður heildartími fyrir hverja 

deild eftirfarandi: 

 Bókhald: 42 mínútur 

 Proforma fulltrúar: 360 mínútur  

 Bakvinnsla: 285 mínútur  

 Starfsfólk Fjárvakurs: 120 mínútur 

Út frá þessu má sjá að samtals 807 mínútur, eða um það bil tveir dagar, á mánuði fara í 

óþarfa vinnu við að setja sig inn í verkefni aftur eða endurgera eitthvað sem hægt hefði verið 

að koma í veg fyrir í upphafi. Það skal þó hafa í huga að þetta eru eingöngu þær mælingar 

sem hægt var að framkvæma og marktækt var að skoða. Önnur vandamál hafa einnig áhrif 

á tíma starfsmanna sem erfiðara er að meta og því ekki hægt að fá fullkomna niðurstöðu. 

Ánægja starfsmanna 

Ánægja starfsmanna er gríðarlega mikilvæg og þegar að gremja myndast á milli starfsmanna 

getur það haft mikil áhrif á frammistöðu ferlisins. Stór hluti af þeim vandamálum sem eru 

til staðar í ferlinu hafa neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna eins og sjá má á mynd 4.11.  
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Mynd 4.11: Vandamál sem hafa neikvæð áhrif á ánægju starfsmanna 

Vænta má þess að við umbótavinnu aukist ánægja starfsmanna vegna aukinnar samvinnu, 

augljósari ábyrgðar og skilvirkari verkferla. 

4.2.4 Tillögur að umbótum 

Þegar búið er að gera grein fyrir þeirri sóun sem er til staðar í ferlinu er mikilvægt að koma 

með umbótatillögur til að hægt sé að eyða út sóuninni. Höfundur í samráði við þátttakendur 

ferlisins, sem viðstaddir voru á vinnustofunum, komu með tilllögur að umbótum eftir að 

núverandi ástand ferlisins hafði verið greint. Mikilvægt er að hugsa umbætur út frá rót 

vandamálsins þar sem það segir til um hverjar orsakir vandamálsins eru. Umbótatillögurnar 

fólust að einhverju leyti í því að koma samræmi á milli proforma fulltrúa og starfsmanna á 

mismunandi hótelum en einnig í því að gera ábyrgðina skýrari og vinnuna skilvirkari.  

Eftirfarandi umbótatillögur voru lagðar til:  

1) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera: Ákveðið skjal á að fylgja fyrirspurn 

um stofnun á AR númerum til bókhaldsins og því þarf að afrita allar upplýsingar sem 

starfsmaður er nú þegar búinn að setja í Operu yfir í skjalið og það síðan sent til 

bókhaldsins. Í fyrsta lagi eru ekki allir að fylgja þessu eftir og senda skjalið ekki með 

fyrirspurn sem getur valdið því að ákveðnar upplýsingar vanti. Til þess að koma í veg 

fyrir ofvinnslu, að starfsfólk sé að setja upplýsingar inn í ákveðið skjal  og senda á 

bókhaldið, er skilvirkasta leiðin að færa ábyrgðina á stofnun AR númera yfir á 

proforma fulltrúa. Það hefur þau áhrif að bókhaldið verður ekki lengur hluti af ferlinu 

og boðleiðum, varðandi beiðnir vegna proforma, fækkar.  

2) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga: Ákveðnar upplýsingar þurfa 

að vera til staðar þegar bókun er gerð, áður en proforma fulltrúar fá beiðni um að útbúa 

proforma reikning. Þær upplýsingar sem þurfa að vera komnar inn á bókun til þess að 

proforma fulltrúar geti útbúið proforma reikning án vandræða eru: 

 Fjöldi herbergja 
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 Herbergjategund 

 Verð  

 Önnur þjónusta sem viðskiptavinur óskar eftir 

 Gjaldmiðill 

Með því að hafa skýrar leiðbeiningar um hvað þarf að koma fram á beiðni fyrir 

proforma reikning er hægt að minnka fjölda skipta sem proforma fulltrúi fær 

ófullnægjandi upplýsingar og þarf að bíða eftir nýjum upplýsingum. 

Til þess að koma í veg fyrir að það vanti AR númer er lögð fram sama tillaga og við 

vandamáli 1, ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera, að ábyrgðin færist 

á proforma fulltrúa að stofna AR númer. Það bætist þá við þær upplýsingar sem þurfa 

að vera til staðar í kerfinu: 

 Nafn fyrirtækis 

 Heimilisfang, póstnúmer, bær og land 

 Tengiliður 

o Símanúmer 

o Netfang 

 Greiðsluháttur 

o Millifærsla 

o Kreditkort 

3) Endurgerð proforma reikninga: Endurgerð proforma reikninga stafar einna helst af því 

að starfsmaður sem sendir beiðni um proforma reikning hefur ekki fullnægjandi 

upplýsingar frá viðskiptavini. Það liggur því beinast við að setja kröfu á þá sem taka 

við bókunum að afla ítarlegra upplýsinga áður en beiðni er send. Það er því mikilvægt 

að skilgreina þær upplýsingar sem þurfa að vera til staðar og hafa þær verið settar fram 

í tillögu við vandamáli 2, ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga.  

4) Óþarfa leit að proforma reikningum: Ákveðnar nafnareglur voru settar fram árið 2015 

um hvernig eigi að vista proforma reikninga en við mannabreytingar hefur það farið 

út um þúfur og veldur erfiðleikum fyrir þá aðila sem koma að seinna í ferlinu og þurfa 

að leita eftir proforma reikning. Mikilvægt er að upplýsa alla um hvernig á að vista 

proforma reikninga og koma þeim inn í leiðbeiningar um vinnslu þeirra. 

Annað sem ákveðið var árið 2015 er hvar eigi að vista proforma reikninga. Ákveðin 

mappa fyrir proforma reikninga er til en misjafnt er eftir proforma fulltrúum hvar 

skjölin eru vistuð inni í þeirri möppu. Taka þarf ákvörðun um hvar best er að vista 

skjölin þannig að allir geti fundið þau með auðveldum hætti. 

Það fylgir nýja kerfinu, Operu, sá eiginleiki að hægt er að hengja viðhengi á hverja 

bókun. Það liggur því beinast við að proforma reikningar verði vistaðir sem viðhengi 

og þar af leiðandi komast þeir, sem seinna koma að í ferlinu, alfarið hjá því að leita 

eftir proforma skjölum í ákveðnum möppum.  

5) Óþarfa geymsla á proforma skjölum: Proforma fulltrúi þarf að vera ábyrgur fyrir því að 

eyða út gömlum proforma skjölum. Proforma skjölum er raðað í möppur eftir ártölum 

og því auðvelt að átta sig á því frá hvaða ári proforma reikningar eru. Það þarf að taka 
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ákvörðun um hversu lengi á að geyma proforma skjöl og árlega yrði þeim skjölum, 

sem tilheyra því tímabili sem ekki þarf að geyma lengur, eytt.  

6) Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis: Þegar proforma reikningur er sendur á 

viðskiptavin er skynsamlegt að setja starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs í Bcc í 

staðin fyrir Cc. Við það fá þau ekki svör viðskiptavinar í pósthólfið heldur eingöngu 

upphaflega tölvupóstinn. 

7) Ofvinnsla á upplýsingum: Sameiginlegt Excel skjal var búið til árið 2015 þar sem öll 

skráning á proforma átti að fara fram fyrir hvert hótel en misjafnt er eftir hótelum 

hvort það sé notað. Á vinnustofu voru allir sammála um að það væri óþarfi og því má 

alfarið hætta notkun á því. 

8) Tvítekin eftirfylgni með greiðslum: Til þess að koma í veg fyrir að verið sé að fylgjast 

með greiðslum á tveimur stöðum í ferlinu er eðlilegast að eingöngu proforma fulltrúar 

sjá um það þar sem þeir senda ítrekun ef greiðsla hefur ekki borist.  

9) Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar: Viðskiptavinir senda upplýsingar um fjölda 

herbergja og þess háttar þegar bókun á sér stað en breyta svo upplýsingunum þegar 

nær dregur greiðsludegi og fresta greiðslu á proforma þar til breyting hefur farið í 

gegn. Til þess að koma í veg fyrir biðtíma sem verður við það að bíða eftir greiðslu 

og ofvinnslu á proforma við að breyta honum oft þarf að setja reglu á að engar 

breytingar verða gerðar fyrr en staðfestingagjald berst ef komið er yfir gjalddaga. 

Ítrekunarreglur fyrir greiðslu þurfa að vera skýrari. Eins og staðan er í dag geta 

viðskiptavinir dregið greiðslur of lengi og mikill tími fer í að innheimta og senda 

ítrekanir. Setja þarf fram ákveðnar ítrekunarreglur með stöðluðum texta og fara eftir 

þeim. 

 Fyrsta ítrekun:Vinsamleg ábending. Icelandair Hotels hefur ekki borist greiðsla 

fyrir (nafn á hóp + bókunarnúmer) á komudegi (dagsetning). Proforma var sendur  

(dagsetning) og var hann á gjalddaga (dagsetning). Ef reikningur er þegar greiddur 

biðjum við ykkur vinsamlegast að senda okkur afrit af greiðslukvittun á 

proforma@icehotels.is og biðjumst velvirðingar á óþægindum. 

 Önnur ítrekun: Vinsamleg ábending. Icelandair Hotels hefur enn ekki borist 

greiðsla fyrir (nafn á hóp + bókunarnúmer) á komudegi (dagsetning). Proforma 

var sendur (dagsetning) og var hann á gjalddaga (dagsetning), einnig var send 

ítrekun (dagsetning). Hafi greiðsla ekki borist okkur (dagsetning), sjáum við okkur 

tilneydd að afbóka hópinn í kjölfarið. Ef reikningur er þegar greiddur biðjum við 

ykkur vinsamlegast að senda okkur afrit af greiðslukvittun á 

proforma@icehotels.is og biðjumst velvirðingar á óþægindum. 

10) Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa: Proforma fulltrúar lenda í því að senda 

ítrekun á greiðslu til viðskiptavinar með rangri upphæð þar sem breytingar hafa verið 

gerðar á bókun án þeirra vitundar. Proforma fulltrúar fá ekki upplýsingar um þær 

breytingar og eru því ekki meðvitaðir um upphæð greiðslunnar sem þarf að ýta eftir. 

Upplýsingaflæði þarf að bæta til muna og komi í ferli að við hverja breytingu þurfi 

alltaf að tilkynna það til proforma fulltrúa svo að hann sé meðvitaður um breytingarnar 

og geti útbúið nýjan proforma reikning út frá þeim. 
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11) Ekki hægt að bóka innborgun: Proforma fulltrúar ættu ekki senda út proforma reikning 

ef viðskiptavinur er ekki með AR númer en við það að færa ábyrgðina yfir á proforma 

fulltrúa, um stofnun AR númera, ætti þetta vandamál að leysast. 

12) Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning: Til þess að auðvelda 

vinnu fyrir fulltrúa Fjárvakurs við að jafna saman greiðslur og lokareikninga er 

nauðsynlegt að proforma númer komi fram á reikningnum og ættu proforma fulltrúar 

að bera ábyrgð á því að bæta því inn í Operu. Með því að bæta þessum upplýsingum 

við á lokareikninginn ætti það að auðvelda leit fyrir fulltrúa Fjárvakurs að réttum 

proforma reikning.  

13) Skuld/inneign myndast á viðskiptavini: Yfirferð og samanburður á lokareikning og 

proforma reikning ætti að vera í höndum móttöku. Gestamóttökustjóri, aðstoðar- 

gestamóttökustjóri eða vaktstjóri myndu þá bera ábyrgð á því að bera saman 

reikningana. Til þess að það gangi vel fyrir sig eru ákveðnir hlutir sem þarf að vera 

búið að framkvæma fyrir komu hópsins en fyrst og fremst þarf aðgengi að proforma 

reikningi að vera til staðar og með því að nýta kerfið er besta leiðin sú að proforma 

fulltrúar visti proforma reikninginn sem viðhengi á bókunina í Operu. Starfsmenn 

bakvinnslu þurfa einnig að bæta athugasemd inn á bókun um að greiðsla hafi borist 

ásamt upplýsingum um upphæð greiðslunnar. Ef það kemur í ljós við yfirferð að 

reikningur er fyrir hærri upphæð en proforma reikningur skal starfsmaður í móttöku 

rukka mismun á kreditkort, en þá þarf að vera búið að fullvissa viðskiptavin um að 

mismunur verði rukkaður á kreditkort hans ef til þess kemur. Proforma fulltrúar þurfa 

þar af leiðandi að bæta því inn í verkferli sitt og í sérstökum undantekningum, þar sem 

viðskiptavinur er andvígur því að tekið verði út af kreditkorti hans, þarf sú athugasemd 

að vera á bókuninni. Ef reikningur er lægri en upphæð proforma reikningsins sendir 

móttaka þær upplýsingar á starfsmenn bakvinnslu sem staðfesta mismun og fá fulltrúa 

Fjárvakurs til að endurgreiða viðskiptavininum þann mismun. 

14) Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar: Þar sem þetta er kerfistengt er mikilvægt að 

leggja áherslu á að skoða kerfið og þá möguleika sem það hefur upp á að bjóða hvað 

varðar fyrirframgreiðslur. Það hefði gríðarleg áhrif á mörg störf innan ferlisins að fá 

upphæðina á fyrirframgreiðslunni inn á lokareikninginn og er það enn meiri 

ávinningur fyrir viðskiptavininn. Það auðveldar yfirferð og samanburð á 

reikningunum ásamt því að minnka umstang fyrir þá sem koma seinna að í ferlinu og 

fá athugasemdir frá viðskiptavininum vegna þessa.  

15) Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning: Til þess að fylgjast með því hvort 

allir hópar sem eru væntanlegir næstu 5 vikurnar séu búnir að fá proforma þyrftu 

starfsmenn bakvinnslu að halda vikulega fundi og ganga úr skugga um að allir hafi 

fengið proforma reikning sendan. Ef það kemur upp að hópur hefur ekki fengið 

proforma reikning þarf bakvinnsla að senda upplýsingar á þann sem stofnaði bókunina 

sem kemur því í ferli að proforma reikningur verði sendur á viðskiptavininn. 

Hluti af umbótatillögunum snúa að því að leiðbeiningar þurfa að vera skýrari og að ákveðnir 

starfsmenn þurfi að bera ábyrgð á ákveðnum atriðum og liggur því beint við að útbúa 

sameiginlegt skjal sem inniheldur allar þær upplýsingar sem starfsmenn, sem koma að 

ferlinu, hafi aðgang að.  
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Með því að ráðast í þær umbætur sem lagðar hafa verið til má vænta þess að ferlið gangi 

betur fyrir sig og starfsfólk hafi meiri tíma til að sinna öðrum verkefnum. Tími vinnst með 

því að starfsmenn nái að klára verkefni um leið í stað þess að þurfa að bíða eftir upplýsingum 

og setja sig inn í sömu verkefnin aftur. Þetta ætti að hafa jákvæð áhrif á ánægju starfsmanna 

þar sem ferlið verður skilvirkara, allir eru meðvitaðir um ábyrgð sína og vita hvers er krafist 

af þeim.  

Samantekt á umbótatillögum 

Erfitt er að ráðast í allar umbæturnar samtímis en þó ert hægt að skipta þeim upp eftir 

mikilvægi og tengingu þeirra og nálgast framkvæmd þeirra með skipulögðum hætti. Hér að 

neðan verða flokkuð saman vandamál sem eðlilegt væri að framkvæma umbótatillögur á 

samtímis. Fyrst verða vandamálin talin upp og þar á eftir mikilvægi þess gefið til kynna og 

hvaða áhrif það hefur. 

1) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera 

2) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga 

3) Endurgerð proforma reikninga 

11) Ekki hægt að bóka innborgun 

Fyrstu þrjár umbótatillögurnar væri eðlilegt að vinna saman þar sem þær snúa allar að 

upplýsingum sem þurfa að fylgja proforma beiðni og tengjast að miklu leiti. Vandamál 11 

fylgir þeim einnig þar sem það byggir á því að sömu upplýsingar séu til staðar. 

Mikill tími fer í að bíða eftir upplýsingum og endurvinnslu vegna rangra upplýsinga og því 

mikilvægt að umbætur verði framkvæmdar sem allra fyrst. Með því að færa ábyrgð fyrir 

stofnun AR númera á proforma fulltrúa og tryggja að þeir sem búa til bókun og stofna prófíl 

fyrir viðskiptavin í Operu séu meðvitaðir um þær upplýsingar sem þurfa að vera til staðar 

er hægt að leysa þessi vandamál samtímis með lítilli fyrirhöfn.  

8) Tvítekin eftirfylgni með greiðslum 

15) Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning 

Ein mikilvægasta umbótatillagan er þó vegna vandamáls númer 15, að gera starfsfólk 

bakvinnslu ábyrgt fyrir yfirferð á hópum fimm vikum fram í tímann og þannig tryggja að 

hópar sleppi ekki í gegn án þess að greiða fyrirfram getur tryggt að kröfur tapist ekki og 

starfsfólk Fjárvakurs þurfi ekki að eyða óþarfa tíma í að innheimta eftir á. Á sama tíma er 

hægt að taka ábyrgðina af þeim við það að fylgjast með greiðslum og setja hana alfarið í 

hendur proforma fulltrúa. 

14) Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar 

Einnig er ein mikilvægasta umbótatillagan að Operu sérfræðingar kynni sér hvað kerfið 

hefur upp á að bjóða og finni leiðir til þess að fyrirframgreiðsla komi fram á lokareikningi. 

Við það verður vinnan við það að bera saman lokareikning og proforma reikning og átta sig 

á mismun einnig auðveldari. 
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13) Skuld/inneign myndast á viðskiptavini 

Þar sem breytingarnar hafa ekki mikil áhrif á móttökuna er ekkert sem stendur í vegi fyrir 

því að innleiða breytingar hjá þeim samhliða öllu sem á sér stað hjá öðrum sem koma að 

ferlinu. Með því að færa ábyrgð á samanburði á proforma reikning og lokareikning á 

gestamóttöku er hægt að koma fyrr auga á það hvort skuld eða inneign myndist á 

viðskiptavini og getur auðveldað innheimtu eftir á til muna.  

4) Óþarfa leit að proforma reikningum 

12) Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning 

Vandamál 4 og 12 er hægt að tengja saman að einhverju leiti þar sem þau snúa bæði að því 

að finna proforma reikninga. Með því að fá proforma fulltrúa til að merkja lokareikning með 

proforma númerinu og vista alla reikninga á sama stað eftir ákveðnum nafnareglum ásamt 

því að setja þá sem viðhengi á viðeigandi bókun í Operu getur tímasparnaður myndast. Þetta 

er tiltölulega lítil fyrirhöfn fyrir proforma fulltrúa og því ekkert því til fyrirstöðu að ráðast í 

breytingar sem fyrst. 

5) Óþarfa geymsla á proforma skjölum 

6) Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis 

7) Ofvinnsla á upplýsingum 

9) Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar 

Þegar ráðist hefur verið í umbætur fyrir ofangreind vandamál er hægt að skoða 

umbótatillögur fyrir vandamál 5, 6, 7 og 9 en það má mæta afgangi þar sem afleiðingar 

þeirra eru minniháttar. Það er þó í eðli mannfólks að byrja á því sem er auðveldast í 

framkvæmd og þó svo að þessar umbótatillögur hafi minnst áhrif getur verið að þær verði 

framkvæmdar fyrst. Það hefur þó allt áhrif og því fyrr sem hægt er að ráðast í 

umbótatillögurnar, því betra.  

4.2.5 Endurhönnun ferlis 

Við endurhönnun ferlis er leitast eftir því að útrýma sóun og gera ferlið skilvirkara. Ferlið 

var teiknað upp út frá umbótartillögum og leitast var eftir því að eyða út allri sóun. Við það 

að endurhanna ferlið verður það skilvirkara, ábyrgðin skýrari og þátttakendur ferlis 

meðvitaðir um ferlið frá upphafi til enda. Einnig hefur það áhrif á þann tíma sem starfsmenn 

hafa eytt í óþarfa vinnu og ætti þar af leiðandi að auka ánægju þeirra samtímis. Óskastöðu 

ferlis, að mati höfundar, eftir að umbótatillögur hafa verið innleiddar má sjá á myndum 4.12-

4.15 skipt upp eftir deildum. 
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Mynd 4.12: Óskastaða ferlis fyrir bókunardeild og mice/söludeild/bókunarstjóra 

Eins og sjá má á mynd 4.12 byrjar ferlið líkt og áður á því að beiðni kemur frá viðskiptavini 

um gistingu fyrir hóp eða seríur, eða viðburð. Bókunardeild býr til bókunina og söludeild 

stofnar prófíl í Operu þegar við á ásamt því að senda beiðni um proforma reikning.  

Helstu breytingar sem sjá má á ferlinu er að bókhaldið er ekki lengur hluti af ferlinu. Í stað 

þess að söludeildin fylli út ákveðið form og sendi beiðni á bókhaldið til að stofna 

viðskiptavini í Central og bæta við AR númeri í Operu nota proforma fulltrúar þær 

upplýsingar sem eru í Operu til að stofna viðskiptavin í Central og bæta við AR númeri í 

Operu eins og sjá má á mynd 4.13.  
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Mynd 4.13: Óskastaða ferlis fyrir proforma fulltrúa og viðskiptabókhald 

Proforma fulltrúar útbúa proforma reikning í beinu framhaldi, gefið að allar upplýsingar séu 

til staðar, og vista eftir ákveðnum nafnareglum og á ákveðnum stað ásamt því að setja hann 

sem viðhengi á bókunina í Operu. Proforma reikningur er svo sendur út á viðskiptavininn 

með starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs í Bcc.  

Proforma fulltrúi ber ábyrgð á því að fylgjast með því hvort greiðsla berist fyrir ákveðinn 

greiðsludag og fer eftir stöðluðum ítrekunarreglum ef til þess kemur að greiðsla hafi ekki 

borist fyrir settan greiðsludag. 

Viðskiptabókhald bókar greiðsla inn á viðskiptavininn þegar greiðsla fyrir proforma 

reikning berst. Innheimtufulltrúi Fjárvakurs fer yfir banka á hverjum degi og ef 

bókunarnúmer fylgir greiðslu er náð í proforma reikninginn á bókuninni í Operu og það 

skráð í athugasemd að greiðsla hafi borist.  
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Mynd 4.14: Óskastaða ferlis fyrir innheimtufulltrúa Fjárvakurs og bakvinnslu/hótel 

Við breytingar á ferlinu hefur ábyrgð verið sett á starfsmenn bakvinnslu að fylgjast með 

hópum sem eiga bókanir næstu fimm vikurnar og athuga hvort búið sé að senda proforma 

reikning á þá alla eins og sjá má á mynd 4.14. Ef í ljós kemur að hópur hafi ekki fengið 

proforma reikning eru upplýsingar þess efnis sendar á þann sem stofnaði bókunina.  

 

Mynd 4.15: Óskastaða ferlis fyrir móttöku 

Óskastöðu ferlis fyrir móttöku má sjá á mynd 4.15. Móttakan sér um það að búa til reikning 

fyrir heildarupphæð eftir komu en á reikningnum kemur fram fyrirframgreiðsla og því 

auðvelt að sjá hvort mismunur hafi myndast. Það er á ábyrgð móttöku að bera saman 



58 

 

proforma reikning og lokareikning og senda lokareikninginn á viðskiptavininn. Ef 

mismunur er á reikningunum eru upplýsingar sendar á starfsmenn bakvinnslu. Starfsmenn 

bakvinnslu staðfesta hvort eigi að endurgreiða eða innheimta mismun eða færa út 

gengismun. Ef innheimta á mismun tekur móttaka það af kreditkorti ef viðskiptavinur hefur 

samþykkt það en annars tryggir innheimtufulltrúi Fjárvakurs að mismunur verði 

endurgreiddur, rukkaður eða gengismunur færður út. 

Óskastöðu fyrir framtíðarferlið má sjá í heild á mynd 4.16. 
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Mynd 4.16: Óskastaða framtíðarferlis 
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5 Umræða 

Innleiðing straumlínustjórnunar gefur starfsmönnum kost á að endurskipuleggja eigin 

verkferla auk þess að vinna að umbótatillögum sér og stofnuninni til framdráttar. Starfsmenn 

upplifa valdeflingu við það að fá að móta eigið umhverfi og getur það stuðlað að bættu 

starfsumhverfi og betri menningu innan stofnunarinnar. Með því að skoða og greina ferla 

og aðgerðir innan stofnana er hægt að útrýma sóun og þar með spara tíma og fjármagn með 

því að hámarka framkvæmdir á virðisaukandi aðgerðum.  

Eins og staðan er í dag er straumlínustjórnun eftirspurnardrifin innan Flugleiðahótela og er 

mikil eftirspurn innan fyrirtækisins sem snýr að því að láta straumlínulaga ferla. Þetta sýnir 

að áhugi er fyrir straumlínustjórnun og stafar það væntanlega af velgengni hennar síðastliðin 

ár en það hefur sýnt sig í mörgum deildum þar sem náðst hefur að betrumbæta brotna ferla 

einfaldlega með því að teikna þá upp og átta sig á því hvar sóunin liggur og þannig hægt að 

gera umbætur. 

Það sem virðist oft gleymast við innleiðingu er eftirfylgni en höfundur tók eftir því að ferlið 

frá 2015 hafði ekkert verið notað í langan tíma. Miklar mannabreytingar hafa orðið síðan og 

enginn sem kemur að því að útbúa proforma í dag hafði séð ferlið. Mikil vinna fer í 

vinnustofur og umbætur og því mikilvægt að eigandi ferlis passi upp á að viðhalda vinnunni 

og upplýsa nýja starfsmenn um ferlana sem eiga við hverju sinni. 

Skoðun á ferli proforma reikninga hjá Flugleiðahótelum leiddi ýmislegt í ljós og það sem 

kom höfundi mest á óvart var hversu óljós ábyrgðin var meðal þátttakenda í ferlinu, eins og 

rætur vandamálanna gefa til kynna, og hversu ólík vinnubrögð voru á milli aðila sem sinna 

nákvæmlega sömu stöðu en á sitthvoru hóteli. Mikil tækifæri liggja í því að samræma ferla 

á milli hótela og hefur meðal annars þau áhrif að starfsmenn geta leitað til hvors annars og 

fengið aðstoð með hin ýmsu mál sem upp koma.   

Höfundur upplifði mikið þakklæti frá starfsmönnum fyrir vinnuna og fékk góða endurgjöf 

fyrir vinnustofurnar. Þeir sem settu sig í samband við höfund eftir vinnustofurnar sögðu að 

þær hefðu verið skemmtilegar og gagnlegar. Það var því ljóst að mikil þörf var á því að fara 

yfir ferlið en höfundur tók einnig sjálfur eftir því í vinnustofunum þar sem miklar samræður 

mynduðust út frá gerð ferlisins og allir forvitnir um hvernig aðrir starfsmenn væru að vinna 

og þakklátir fyrir þær upplýsingarnar sem þeir fengu.  

Við endurskoðun á framkvæmd verkefnisins telur höfundur að rétt leið hafi verið valin með 

að halda vinnustofur í upphafi til að fá heildarsýn á ferlið. Það sem erfitt er að meta er sú 

skorða, sem setti að einhverju leiti strik í reikninginn við framkvæmd verkefnisins, að 

starfsfólk fór beint í framkvæmd á hluta umbótanna sem ræddar voru á vinnustofunum. Eins 

og komið hefur fram áður hafði það þau áhrif að mælingar voru ekki fullkomlega raunhæfar 

eftir á. Erfitt var að fá nákvæm gögn fyrir hluta af vandamálunum þar sem ekki var haldið 

utan um neinar skráningar fyrir og því ekki hægt að fá þær eftir á þegar umbætur voru nú 

þegar komnar á. Hins vegar er erfitt að stoppa framkvæmdir á umbótum sem auðvelt er að 

setja af stað eingöngu til þess að fá nákvæmar mælingar og því erfitt að meta hvort það hefði 

borgað sig að halda áfram í sama fari eða framkvæma ákveðnar umbætur um leið. 

Höfundur átti í erfiðleikum með að finna frammistöðumælikvarða fyrir ferlið þar sem helsta 

ástæða þess að ráðist var í ferlagreiningu var sú að ferlið var brotið og óánægja var meðal 
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starfsmanna vegna ýmissa kvilla. Ferlið er ekki drifið áfram af tíma sem þarf að stytta og 

enginn gífurlegur kostnaður að falla til við framkvæmd þess sem þurfti að lækka. Hins vegar 

er hægt að sjá á niðurstöðunum að með því að framkvæma þær umbætur sem lagðar voru til 

er hægt að minnka þann tíma sem fer í óþarfa vinnu og þar með að nýta tíma starfsfólks 

betur. Eftir á að hyggja hefði höfundur kosið að velja ferli með augljósari og einfaldari 

frammistöðumælikvörðum sem hefði gefið nákvæmari niðurstöður og vænt áhrif 

umbótanna greinilegri.  

Að mati höfundar væru næstu skref að koma á þeim umbótum sem lagðar voru til í þessu 

verkefni á ferlið og framkvæma frammistöðumælingar til að sjá raunveruleg áhrif þeirra. 

Skynsamlegt væri að mæla ánægju starfsmanna eftir breytingar og fá athugasemdir frá þeim 

um þau áhrif sem breytingarnar hafi haft á störf þeirra. Hægt væri að taka lykilstarfsmann í 

hverri deild í óformlegt viðtal þar sem farið væri yfir áhrifin ásamt því að skoða hvernig 

samskipti hafa þróast á milli deilda og fá upplýsingar um hvernig gekk að innleiða 

umbæturnar. Einnig væri hægt að útbúa spurningalista fyrir starfsmenn til að svara áður en 

ráðist er í umbætur og þeir beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir eru 

ákveðnum fullyrðingum sem gæti hjálpað til við mælingar á ánægju. Mikilvægt er að hafa 

svarmöguleika Á ekki við í boði við þeim spurningum sem tengjast ákveðnu starfi því ekki 

á það sama við um öll störf innan ferlisins. Hægt væri að leggja fram sama spurningalista 

eftir ákveðin tíma þegar umbótum hefur verið komið á og bera saman niðurstöður. Eins og 

komið hefur fram áður er helsta ástæðan fyrir því að ráðist var í ferlagreiningu á ferlinu að 

það var brotið ásamt óánægju starfsmanna og því mikilvægt að gleyma ekki að skoða þann 

þátt eftir umbætur til að hægt sé að grípa inn í aftur ef ánægja hefur ekki aukist. 

Einnig telur höfundur að mikilvægt sé að fylgjast með því sem gerist fyrir utan ferlið þegar 

viðskiptavinur hefur móttekið reikninginn. Það er hægt að gera með því að halda skráningu 

yfir hversu oft fyrirspurnir berast varðandi mismun á reikningum og með því að skrá tapaðar 

kröfur og ástæður þess, það er hvort þær komi til vegna proforma reikninga.  

Ekki má gleyma að gera ráð fyrir því að ferlið verði ekki fullkomið þó svo að umbætur náist 

að fullu þar sem mannlegi þátturinn kemur alltaf inn í á öllum stigum. Ekki er hægt að 

tryggja að starfsmenn geri aldrei mannleg mistök á meðan ferlið er ekki sjálfvirknivætt. 

Umbótatillögur auðvelda þó mörg skref í ferlinu og ættu því að fækka mistökum sem hefðu 

getað orðið til með öðrum leiðum. Flugleiðahótel hefur hafið innleiðingu á 

sjálfvirknivæðingu ferla og ekkert því til fyrirstöðu í framtíðinni að skoða hvaða þætti innan 

þessa ferlis væri hægt að sjálfvirknivæða. Allar aðgerðir sem framkvæmdar eru í tölvu og 

krefjast ekki ákvarðanatöku er hægt að sjálfvirknivæða og því mikil tækifæra sem liggja í 

þessu ferli, til dæmis hvað varðar flutning á upplýsingum á milli kerfa og gerð og útsendingu 

á proforma reikningum. 

Mikilvægt er að eftirfylgni með ferlinu verði viðhaldið og þegar nýir starfsmenn koma inn 

í störf að ferlið verði kynnt fyrir þeim, hvert hlutverk þeirra er og hvar ábyrgð þeirra liggur. 

Þetta hefur verið ábótavant hjá Flugleiðahótelum og mikilvægt að hvert ferli eigi eiganda 

sem heldur utan um þær breytingar sem verða og komi skilaboðum áleiðis til viðeigandi 

aðila sem sér um að uppfæra ferlið sjálft. Eins og hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

leggur áherslu á er svo mikilvægt að viðhalda stöðugum umbótum á ferlinu og vinna eftir 

PDCA hringrásinni. 
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6 Samantekt 

Með vaxandi starfsemi og auknum umsvifum er mikilvægt að hafa skýra stefnu, staðfestu 

og bolmagn til að hámarka virði og stuðla að velgengni til frambúðar. Innleiðing 

straumlínustjórnunar meðal íslenskra fyrirtækja virðist hafa aukist síðastliðin ár, samfara 

auknum vinsældum hugmyndafræðinnar í hinum vestræna heimi. Mikið af íslenskum 

fyrirtækjum hafa innleitt straumlínustjórnun með góðum árangri og er Flugleiðahótel gott 

dæmi um það. Eins og sjá má af reynslu annarra fyrirtækja í þjónustugeiranum hefur 

straumlínustjórnun verið að gefa góða raun. Með réttum vinnubrögðum og þáttöku allra 

starfsmanna er hægt að ná góðum árangri með hugmyndafræðinni. Ekkert er því til 

fyrirstöðu að nýta hugyndafræði straumlínustjórnunar í þjónustufyrirtækjum en líkt og í 

framleiðslu er mikilvægt er að kynna hugmyndafræðina vel fyrir starfsfólki og velja 

verkfæri við hæfi. 

Í upphafi rannsóknar voru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

 Hver er núverandi staða ferlis? 

 Hvaða umbætur má gera á ferlinu? 

 Hvernig er óska framtíðarstaða ferlisins? 

Þessum spurningum hefur verið svarað í kafla 4 og ferlið teiknað upp, bæði fyrir og eftir 

umbætur. Samantekt á svörum við þessum spurningum má sjá hér að neðan. 

Hver er núverandi staða ferlis? 

Núverandi staða ferlis er að miklu leiti brotin eins og vitað var í upphafi verkefnisins en 

ábyrgðin er óljós, mikið er um biðtíma og leiðréttingar taka mikinn tíma frá ákveðnum 

starfsmönnum til að sinna öðrum verkefnum. Átta deildir innan Flugleiðahótela og 

Fjárvakurs koma að ferlinu og innan þess eru þó nokkur undirferli. Ferlið var kortlagt frá 

upphafi til enda með hjálp allra þeirra sem koma að því og í ljós kom að vandamál innan 

þess eru 15 talsins. Vandamálin dreifast yfir allt ferlið og geta haft áhrif á fleiri en einn aðila 

innan þess. Þau hafa að mestu leiti áhrif á innri þátttakendur en ekki enda viðskiptavininn. 

1) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera  

2) Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga 

3) Endurgerð proforma reikninga 

4) Óþarfa leit að proforma reikningum 

5) Óþarfa geymsla á proforma skjölum 

6) Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis 

7) Ofvinnsla á upplýsingum 

8) Tvítekin eftirfylgni með greiðslum 

9) Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar 

10) Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa 

11) Ekki hægt að bóka innborgun 

12) Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning  

13) Skuld/inneign myndast á viðskiptavini 

14) Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar  

15) Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning 
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Vandamálin voru sett fram með atvikaskráningu þar sem fram kemur nafn vandamáls, 

lýsing á því, mikilvægi þess á bilinu 1-5, eigindlegt og tölulegt mat og að lokum gert grein 

fyrir rótarorsök vandamálsins. 

Vandamálin voru flokkuð eftir átta tegundum sóunar og við það kom í ljós að hluti þeirra 

tilheyrði fleiri en einni tegund. Stærsti hluti vandamálanna, 12 talsins, er hægt að flokka 

undir galla og þá helst vegna þess að skortur er á upplýsingum, ábyrgðin er óljós eða þekking 

ekki til staðar. Ofvinnsla er sú tegund sóunar sem kom á eftir en hún stafaði af mismunandi 

ástæðum, vegna afritunar og ofvinnslu á upplýsingum, endurvinnu og það að fleiri en einn 

starfsmaður væru að gera það sama. Á þremur stöðum í ferlinu myndast bið þar sem 

upplýsingar eru ófullnægjandi og starfsmaður þarf að kalla á eftir nýjum upplýsingum og 

þar af leiðandi bíða eftir svörum. Einnig er á þremur stöðum sú tegund sóunar að starfsmenn 

eru vannýttir þar sem þeir eru ekki að sinna ákveðnum verkefnum að fullu eða engin ábyrgð 

er til staðar. Þrjú vandamál er hægt að flokka undir óþarfa hreyfingu en það átti í öllum 

tilfellum við hreyfingu á upplýsingum eða vegna leitar eftir upplýsingum. Á tveimur stöðum 

verða til birgðir en það var á gagnadrifi fyrirtækisins og tölvupósthólfum. 

Höfundur framkvæmdi mælingar til að sjá hversu miklum tíma starfsmanna er eytt í 

endurvinnslu eða aðra óþarfa vinnu vegna ófullnægjandi upplýsinga eða vegna þess að 

skipulag er ábótavant. Niðurstöður úr mælingum gáfu til kynna að starfsmenn eru að eyða 

samanlagt 538 mínútum á mánuði í óþarfa vinnu. Höfundur gaf sér þá forsendu að margfalda 

tímann með 1,5 þar sem starfsmenn eru líklegir til að vinna hraðar þegar að fylgst er með 

þeim og því má gera ráð fyrir að í rauninni fari um 807 mínútur á mánuði, eða tveir dagar, í 

óþarfa vinnu. Hins vegar er mikilvægt að gera grein fyrir því að ekki var hægt að framkvæma 

mælingar á öllum þáttum sem hafa áhrif á tíma starfsmanna og er því líklegt að meiri tími 

fari í óþarfa vinnu en þessar niðurstöður gefa í skyn. 

Hvaða umbætur má gera á ferlinu? 

Við greiningu á vandamálum kom í ljós að tækifæri til umbóta eru allnokkur og hjá öllum 

helstu þátttakendum ferlisins. 

Höfundur lagði fram umbótatillögur fyrir öll vandamálin út frá umræðum sem mynduðust á 

vinnustofum byggð á rót vandamálanna. Þær tillögur sem lagðar voru fram eru eftirfarandi: 

1) Færa ábyrgðina á stofnun AR númera yfir á proforma fulltrúa 

2) Hafa skýrar leiðbeiningar um það hvað þarf að koma fram á beiðni fyrir proforma 

reikning 

3) Setja kröfu á þá sem taka við bókunum að afla ítarlegri upplýsinga áður en beiðni er 

send 

4) Vista proforma reikninga sem viðhengi í Operu 

5) Proforma fulltrúi þarf að vera ábyrgur fyrir því að eyða út gömlum proforma skjölum 

6) Þegar proforma er sendur á viðskiptavin á að setja starfsmenn bakvinnslu og 

Fjárvakurs í Bcc í staðin fyrir Cc 

7) Hætta að fylla inn í sameiginlegt Excel skjal 

8) Proforma fulltrúar ættu eingöngu að sjá um að fylgjast með greiðslu 

9) Setja þarf fram ákveðnar ítrekunarreglur með stöðluðum texta og fara eftir þeim 

10) Upplýsingaflæði þarf að bæta til muna og komi í ferli að við breytingu á bókun þarf 

alltaf að tilkynna það til proforma fulltrúa 
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11) Proforma fulltrúar mega ekki senda út proforma reikning ef ekki hefur verið stofnað 

AR númer fyrir viðskiptavin 

12) Proforma fulltrúar bæta proforma númeri inn í Operu þannig að það komi fram á 

lokareikning  

13) Yfirferð og samanburður á lokareikningum og proforma reikningum á að vera í 

höndum móttöku. Ef það kemur í ljós við yfirferð að reikningur er fyrir hærri upphæð 

en proforma reikningur skal starfsmaður í móttöku rukka mismun á kreditkort en ef 

reikningur er lægri en upphæð proforma reikningsins sendir starfsmaður móttöku 

þær upplýsingar á starfsmenn bakvinnslu sem staðfesta mismun og tryggir 

innheimtufulltrúi Fjárvakurs endurgreiðslu 

14) Upphæð á fyrirframgreiðslu þarf að koma fram á lokareikning 

15) Starfsmenn bakvinnslu ættu að halda vikulega fundi og ganga úr skugga um að allir 

hópar, sem von er á á næstu fimm vikum, hafi fengið proforma 

Umbótatillögum var einnig raðað upp eftir mikilvægi þess að ráðast í þær og þær flokkaðar 

eftir því hverjar þeirra væri skynsamlegt að innleiða samtímis.  

Hvernig er óska framtíðarstaða ferlisins? 

Óska framtíðarstaða ferlisins, að mati höfundar, byggist á því að umbótatillögur sem lagðar 

voru fram verði framkvæmdar og þar með ferlið skilvirkara, ábyrgðin skýrari og aukin 

ánægja meðal starfsmanna.  

Óska framtíðarstaða ferlis var teiknuð upp frá upphafi til enda á sama hátt og núverandi 

staða þess. Ferlið fór úr því að vera 38 skref niður í 32 skref og því er hægt að segja að 

einföldun hafi átt sér stað. Stærstu breytingarnar sem gerðar voru á ferlinu voru þær að 

bókhaldið var alfarið tekið út úr ferlinu og við það fækkaði skrefum vegna stofnunar AR 

númera. Í stað þess að söludeild fylli út ákveðið form og sendi á bókhaldið nota proforma 

fulltrúar þær upplýsingar sem eru til staðar inni í kerfinu og stofna viðskiptavini í Central til 

þess að útbúa AR númer. Til þess að þetta gangi upp er þó mikilvægt að gefnar séu út skýrar 

leiðbeiningar um þær upplýsingar sem þurfa að vera til staðar í kerfinu þegar bókun er búin 

til og viðskiptavinur stofnaður í Operu. 

Mikilvægt er að útbúa leiðbeiningar fyrir alla þá sem koma að ferlinu þar sem skýrt kemur 

fram hver ábyrgð þeirra er, hvernig leysa eigi þau verkefni sem tilheyra þeim ásamt 

ákveðnum upplýsingum sem mikilvægt er að koma til skila.  

Óska framtíðarstaða ferlisins byggir að miklu leiti á því að eyða út þeirri sóun sem var til 

staðar í ferlinu ásamt því að tryggja að ábyrgð sé augljós á meðal starfsmanna og þar með 

auka samvinnu og ánægju innan ferlisins.  
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Viðauki B 

Tafla 6.1: Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera 

1 Ófullnægjandi upplýsingar fyrir stofnun AR númera 

Lýsing 

Þær upplýsingar sem berast bókhaldinu til þess að hægt sé að stofna 

AR númer fyrir viðskiptavini eru í einhverjum tilfellum ófullnægjandi. 

Þegar beiðni kemur til bókhalds um stofnun á viðskiptavini og 

starfsmaður sér að upplýsingar eru ófullnægjandi eru þær strax sendar 

til baka á viðkomandi starfsmann þar sem beðið er um tilteknar 

upplýsingar, 

Mikilvægi 2 

Eigindlegt mat 

Það veldur óánægja meðal starfsmanna í bókhaldi að fá beiðnir þar 

sem upplýsingar eru ófullnægjandi og þurfa alltaf að benda á það sem 

vantar. 

Tölulegt mat 

Það tekur að meðaltali eina mínútu að lesa yfir og svara póstinum sem 

kemur til baka frá bókhaldi. Starfsmenn í bókhaldi hafa ekki byrjað á 

stofnun viðskiptavinar fyrr en allar upplýsingar liggja fyrir og því fer 

í rauninni enginn tími í endurupptekt. Þeir sem senda beiðnina þurfa 

að skoða hvaða beiðni þeir sendu og finna þær upplýsingar sem 

vantaði og senda þær til baka, það getur tekið um mínútu að átta sig á 

verkefninu. Þessar upplýsingar hefði þurft að finna hvort eð er og því 

ekki hægt að taka þann tíma sem fer í það sem sóun. Við skoðun á 

pósthólfi hjá bókhaldinu kom í ljós að endursendingar vegna 

ófullnægjandi upplýsinga eru að meðaltali sjö sinnum í mánuði.  

Rót vandamáls 

Þær upplýsingar sem þurfa að koma fram þegar beiðni um stofnun AR 

númers fyrir viðskiptavin er send eru ekki skilgreindar nægilega vel, 

það skjal sem er í notkun er ekki nægilega ítarlegt. 
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Tafla 6.2: Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga 

2 Ófullnægjandi upplýsingar fyrir gerð proforma reikninga 

Lýsing 

Upplýsingar vantar til þess að hægt sé að útbúa proforma reikning en 

proforma fulltrúar geta ekki klárað að útbúa reikninginn fyrr en allar 

upplýsingar liggja fyrir. Upplýsingar geta bæði verið hluti af 

upplýsingum um bókunina sjálfa eða AR númer viðskiptavina. 

Vandamálið hefur áhrif á proforma fulltúa þar sem það þarf að kalla 

eftir viðeigandi upplýsingum frá öðrum starfsmönnum og við það 

myndast bið. Proforma fulltrúar þurfa að bíða eftir fullnægjandi 

upplýsingum og tímann, sem fer í endurupptekt, væri hægt að nota í 

annað. 

Mikilvægi 3 

Eigindlegt mat 

Proforma fulltrúar þurfa að snúa sér að öðru verkefni á meðan og setja 

sig inn í þetta tiltekna verkefni aftur þegar fullnægjandi upplýsingar 

berast. Það hefur því áhrif á ánægju starfsmanna þar sem bið og að 

skipta um verkefni veldur óánægju. 

Tölulegt mat 

Starfsmaður þarf að setja sig inn í sama verkefnið aftur eftir að 

fullnægjandi upplýsingar hafa borist. Við skoðun á pósthólfi kom í ljós 

að það vantar upplýsingar um AR númer að meðaltali 15 sinnum í 

mánuði. Mælingar voru gerðar á starfsmönnum við það að setja sig 

aftur inn í verkefnið og bæta AR númerinu inn og tekur það að 

meðaltali fimm mínútur. 

Rót vandamáls 

Engar leiðbeiningar sem segja til um hvað nákvæmlega þarf að vera til 

staðar þegar bókun er sett inn. Óljós ábyrgð um hver á að láta stofna 

AR númer fyrir viðskiptavin. 
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Tafla 6.3: Endurgerð proforma reikninga  

3 Endurgerð proforma reikninga 

Lýsing 

Endurgerð proforma reikninga getur stafað af tveimur ástæðum. 

Proforma fulltrúi útbýr proforma reikning í ákveðnu gengi en fær svo 

fyrirspurn eftir á um að fá reikninginn í annari mynt og þarf þá að útbúa 

nýjan reikning í þeirri mynt. Einnig á það við þegar gert er ráð fyrir 

því að viðskiptavinur muni greiða með millifærslu en lætur svo vita 

seinna að greitt verði með kreditkorti. Proforma reikningar sem 

greiddir eru með kreditkorti eiga að vera í íslenskum krónum og því 

hætta á að það þurfi að endurgera proforma reikninginn. Vandamálið 

hefur áhrif á proforma fulltrúa þar sem þeir þurfa að endurtaka 

vinnunna og færa reikninginn í annað sniðmát ásamt öllum 

upplýsingum. 

Mikilvægi 4 

Eigindlegt mat 

Það veldur óánægju meðal proforma fulltrúa og hefur einnig áhrif á 

viðskiptavininn þar sem hann þarf að bíða eftir að fá leiðréttan 

proforma reikning. 

Tölulegt mat 
Gerist að meðaltali sjö sinnum í mánuði og það tekur að meðaltali tíu 

mínútur að útbúa nýjan proforma reikning.  

Rót vandamáls 

Starfsmaður sem tekur við bókun spyr viðskiptavin ekki að því í hvaða 

mynt viðskiptavinur kjósi að fá reikning í eða hvort hann komi til með 

að greiða með kreditkorti eða millifærslu. 
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Tafla 6.4: Óþarfa leit að proforma reikningum 

4 Óþarfa leit að proforma reikningum 

Lýsing 

Starfsmenn sem koma seinna að í ferlinu, eftir að proforma skjöl hafa 

verið vistuð, þurfa í einhverjum tilfellum að bera saman proforma 

reikning við lokareikning.  Starfsmenn eiga að geta gengið beint að 

þeim upplýsingum en sú staða kemur upp að þeir finna ekki proforma 

skjölin.  

Mikilvægi 3 

Eigindlegt mat 

Það veldur óánægju meðal starfsmanna að geta ekki fundið skjölin á 

ákveðnum stað og þurfa að eyða tíma í að leita að rétta skjalinu. Í 

einhverjum tilfellum þarf jafnvel að hafa samband við aðra starfsmenn 

sem veldur bið ef svar berst ekki um leið.   

Tölulegt mat 

Tíminn sem fer í að leita að réttum proforma er að meðaltali átta 

mínútur. Bið eftir því að fá svar um hvar ákveðinn proforma er 

staðsettur getur verið misjöfn og í einhverjum tilfellum gætu 

starfsmenn þurft að fara í annað verkefni í millitíðinni og setja sig aftur 

inn í verkefnið þegar svar hefur borist. Tími sem fer í endurupptekt er 

að meðaltali tvær mínútur. Leit að proforma reikning getur haft áhrif á 

bæði starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs en samtals gerist það að 

meðaltali 5 sinnum í mánuði. 

Rætur 

vandamáls 

Proforma skjöl eru ekki vistuð á sama stað af öllum starfsmönnum og 

eru starfsmenn ósammála um hvernig á að vista og fara því sínar eigin 

leiðir. 

Ákveðnar nafnareglur voru settar fram um vistun á proforma skjölum 

árið 2015 en það virðast ekki allir vera að fara eftir þeim eins og staðan 

er í dag. Upplýsingar um nafnareglur hafa ekki skilað sér til nýrra 

starfsmanna. 
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Tafla 6.5: Óþarfa geymsla á proforma skjölum 

5 Óþarfa geymsla á proforma skjölum 

Lýsing 

Proforma reikningar eru vistaðir ásamt hverri einustu breytingu og 

þeim aldrei eytt. Við skoðun á proforma möppu inni á sameiginlegu 

drifi hjá Flugleiðahótelum sá höfundur að geymdir voru proforma 

reikningar frá árinu 2009.    

Mikilvægi 1 

Eigindlegt mat Á ekki við 

Tölulegt mat Óþarfa geymsla á gögnum sem notar gagnamagn á drifi fyrirtækisins.  

Rót vandamáls Enginn sem ber ábyrgð á að eyða gömlum gögnum. 

 

 

Tafla 6.6: Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis 

6 Sending á afriti af proforma reikning innan ferlis 

Lýsing 

Proforma fulltrúar senda proforma reikninga á viðskiptavini og hafa 

starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs í Cc. Í einhverjum tilfellum fylgir 

því stöðug tölvupóstsamskipti frá viðskiptavini og eru það oft 

upplýsingar sem þau hafa ekkert að gera við og geta valdið truflun. 

Starfsmenn eyða tíma í að lesa pósta og átta sig á því að innihaldið 

tengist þeim ekki á neinn hátt. Starfsmenn bakvinnslu og Fjárvakurs 

voru sammála á vinnustofu um að þetta hefði áhrif á dagleg störf þeirra 

að fá inn pósta sem tengdust þeim ekki á neinn hátt.  

Mikilvægi 2 

Eigindlegt mat Þetta getur haft truflandi áhrif á starfsfólk. 

Tölulegt mat 

Sendir eru að meðaltali 55 tölvupóstar sem innihalda proforma 

reikninga á mánuði á proforma@fjavakur.is að frátöldum uppfærðum 

proforma reikningum þegar breytingar eru gerðar á bókun. Tíminn sem 

fer í það að opna póstinn, taka eftir því að innihald hans eigi ekki við 

og eyða póstinum er að meðaltali ein mínúta. 

Rót vandamáls Þetta hafði aldrei verið nefnt áður. 
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Tafla 6.7: Ofvinnsla á upplýsingum 

7 Ofvinnsla á upplýsingum 

Lýsing 

Ýmsar upplýsingar um proforma reikning eru settar í sameiginlegt 

Excel skjal sem var útbúið árið 2015 þar sem öll skráning á proforma 

átti að fara fram fyrir hvert hotel fyrir sig. Það er hins vegar misjafnt 

eftir hótelum hvort það sé í notkun og eftir að upplýsingar hafa verið 

settar þar inn er það lítið sem ekkert notað. Tíminn sem fer í það að 

fylla út sömu upplýsingar og hægt er að finna á proforma reikningi 

væri hægt að nýta í annað. 

Mikilvægi 2 

Eigindlegt mat 

Óánægja meðal starfsmanna að þurfa að fylla inn í ákveðið skjal 

upplýsingar sem eru nú þegar aðgengilegar vitandi af því að engin not 

eru fyrir þessar upplýsingar á þessum tiltekna stað. 

Tölulegt mat 

Það tekur að meðaltali eina mínútu að fylla inn í skjalið eftir að 

proforma reikningur hefur verið búinn til. Að meðaltali eru gerðir 55 

proforma reikningar á mánuði að frátöldum uppfærðum proforma 

reikningum þegar breytingar eru gerðar á bókun. Við breytingu á 

proforma reikningum fylgir einnig breyting í Excel skjalinu. 

Rót vandamáls 
Verið að halda í gamlar venjur sem eru óþarfi þegar nýir verkferlar eru 

teknir upp. 

 

  



81 

 

Tafla 6.8: Tvítekin eftirfylgni með greiðslum 

8 Tvítekin eftirfylgni með greiðslum 

Lýsing 
Verið er að fylgjast með greiðslum á tveimur stöðum í ferlinu, bæði  

proforma fulltrúar og starfsmenn bakvinnslu. 

Mikilvægi 2 

Eigindlegt mat Á ekki við. 

Tölulegt mat 

Það tekur að meðaltali tvær mínútur að athuga hvort greiðsla hafi 

borist í þeim tilvikum sem greiðslan er komin og athugasemd verið sitt 

inn af fulltrúa Fjárvakurs. Ef athugasemd er hins vegar ekki inni á 

bókun þarf að fara í frekari aðgerðir og misjafnt eftir tilfellum hversu 

mikill tími fer í að kanna stöðu á greiðslu en þá er fyrsta skrefið alltaf 

að senda fyrirspurn á fulltrúa Fjárvakurs. Að meðaltali eru 55 

proforma reikningar greiddir í mánuði. 

Rætur 

vandamáls 

Ekki var vitað af eftirfylgni af hálfu hinna.  

Ábyrgð ekki skýr innan ferlisins. 

 

 

Tafla 6.9: Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar 

9 Ítrekunarreglur fyrir greiðslu óskilgreindar  

Lýsing 

Í einhverjum tilfellum berst greiðsla ekki frá viðskiptavini á 

greiðsludegi og þá þarf að grípa til ráðstafana. Viðbrögðin eru misjöfn 

en í flestum tilfellum er bent á að afbókun muni eiga sér stað ef greiðsla 

berst ekki fyrir ákveðin dag en í fæstum tilfellum er staðið við það.  

Mikilvægi 2 

Eigindlegt mat 
Hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins að vera endalaust með innantómar 

hótanir sem ekki er staðið við. 

Tölulegt mat 

Getur valdið miklum fjárhagslegum skaða ef ekki er afbókað og 

viðskiptavinir nýta þjónustuna án þess að greiða. Það er hægt að meta 

áhrifin með því að skoða tapaðar kröfur vegna þessa. Það tekur einnig 

tíma fyrir starfsmenn Fjárvakurs að innheimta eftir á en það er 

algjörlega háð hverju tilviki fyrir sig hversu langan tíma það tekur og 

hvort innheimta næst. 

Rót vandamáls 

Proforma fulltrúar hafa engar upplýsingar um hvernig eigi að aðhafast 

þegar greiðsla hefur ekki borist þar sem engar ítrekunarreglur hafa 

verið settar fram um hvernig á að meðhöndla þess háttar atvik.  
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Tafla 6.10: Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa 

10 Röng upphæð innheimt af proforma fulltrúa 

Lýsing 

Proforma fulltrúi sendir ítrekun ef greiðsla hefur ekki borist fyrir þeirri 

upphæð sem upphaflegi proforma reikningurinn segir til um. Í 

einhverjum tilfellum koma svör frá viðskiptavini þess efnis að 

upphæðin sé röng þar sem breytingar hafa orðið á bókuninni. Þessar 

breytingar er proforma fulltrúi ekki meðvitaður um og þarf þá að leita 

upplýsinga. Það fer því tími í að afla upplýsinga um breytingar sem 

orðið hafa ásamt því að þurfa að svara viðskiptavini út frá réttum 

upplýsingum. 

Mikilvægi 4 

Eigindlegt mat 

Það veldur óánægju meðal proforma fulltrúa að fá ekki upplýsingar 

um breytingar sem verða á bókun eftir að proforma reikningur er 

sendur út. Það kemur einnig illa út, út á við, ef upplýsingaflæði innan 

fyrirtækisins er ábótavant og mismunandi upplýsingar koma frá 

sitthvorum starfsmanni.  

Tölulegt mat 

Það tekur að meðaltali fjórar mínútur fyrir proforma fulltrúa að hafa 

samband við samstarfsfélaga, fá upplýsingar og svara viðskiptavini og 

þetta gerist að meðaltali tíu sinnum í mánuði. 

Rót vandamáls 
Starfsmenn sem sjá um bókanirnar upplýsa proforma fulltrúa ekki um 

þær breytingar sem eiga sér stað. 
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Tafla 6.11: Ekki hægt að bóka innborgun 

11 Ekki hægt að bóka innborgun 

Lýsing 

Þegar greiðsla berst er hún bókuð inn á viðeigandi viðskiptavin. Þegar 

ekki hefur verið stofnað AR númer fyrir viðskiptavin er hann ekki til í 

kerfinu og því ekki hægt að bóka greiðsluna inn. Starfsmaður í 

bókhaldi fær fyrirspurn frá viðskiptabókhaldi um AR númer og þarf að 

leita eftir upplýsingum um viðskiptavininn og jafnvel sækjast eftir 

upplýsingum frá söludeild, bókunardeild eða proforma fulltrúum. 

Mikilvægi 4 

Eigindlegt mat 

Það veldur óánægju meðal starfsmanna í bókhaldi að þurfa að eyða 

tíma í að leita eftir upplýsingum sem ættu að vera til staðar ef ferlið 

væri skilvirkara.  

Tölulegt mat 
Þetta gerist að meðaltali þrisvar sinnum í mánuði og er tíminn við að 

leita eftir upplýsingum misjafn, að meðaltali sjö mínútur. 

Rætur  

vandamáls 

Óljós ábyrgð um hver á að láta stofna AR númer fyrir viðskiptavini.  

Starfsmenn átta sig ekki á mikilvæginu við að stofna AR númer. 

 

 

Tafla 6.12: Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og lokareikning 

12 
Erfiðleikar með að para saman proforma reikning og 

lokareikning 

Lýsing 

Starfsfólk Fjárvakurs á erfitt með að para saman lokareikning og 

proforma reikning. Tími fer í að leita eftir réttum proforma reikning út 

frá öðrum upplýsingum. 

Mikilvægi 3 

Eigindlegt mat 
Getur valdið óánægju meðal starfsmanna þegar hlutir ganga hægt og 

erfitt er að leysa úr þeim á auðveldan hátt.  

Tölulegt mat 

Mjög misjafnt eftir mánuðum hversu oft þetta gerist og ómögulegt er 

að mæla það eftir á þar sem engin skráning er á upplýsingum. Tíminn 

við að leita eftir upplýsingum er einnig misjafn, allt frá þremur 

mínútum upp í tíu mínútur. 

Rætur 

vandamáls 

Ófullnægjandi upplýsingar á lokareikning þar sem hvergi kemur fram 

númer proforma reiknings á lokareikning.  

Samskipti á milli starfsmanna eru lítil og proforma fulltrúar eru ekki 

meðvitaðir um að skortur á þessum upplýsingum hefði áhrif. 
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Tafla 6.13: Skuld/inneign myndast á viðskiptavini 

13 Skuld/inneign myndast á viðskiptavini 

Lýsing 

Ekki er verið að fara yfir og bera saman lokareikning og proforma 

reikning eftir komu hóps. Á innheimtufundum hafa starfsmenn komið 

auga á skuldir eða inneignir á viðskiptavinum sem hafa fengið 

proforma reikning og þá í einhverjum tilfellum þegar 

skuldin/inneignin er orðin yfir 30 daga gömul. Þar af leiðandi er farið 

í aðgerðir við að innheimta eða endurgreiða mismun seinna en 

ákjósanlegt þykir. 

Mikilvægi 5 

Eigindlegt mat 
Það hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins ef unnið er seint úr uppgjöri við 

viðskiptavin og getur valdið ergelsi. 

Tölulegt mat 

Fjárhagslegur skaði getur orðið af því að innheimta eftirstöðvar seint 

og ekki er hægt að tryggja að eftirstöðvar verði greiddar. Það er hægt 

að meta áhrifin með því að skoða tapaðar kröfur vegna þessa. Það tekur 

einnig tíma fyrir starfsmenn Fjárvakurs að innheimta eftir á en það er 

algjörlega háð hverju tilviki fyrir sig hversu langan tíma það tekur og 

hvort að takist að innheimta. 

Rót vandamáls Óskýr ábyrgð meðal starfsmanna. 
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Tafla 6.14: Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar 

14 Reikningar tvígreiddir/eftirstöðvar óljósar 

Lýsing 

Óljóst er fyrir viðskiptavin að vita hvað hann á að greiða þegar 

lokareikningur berst. Viðskiptavinir hafa verið að tvígreiða reikninga 

eða jafnvel ekki greiða eftirstöðvar. Bókhald fær í einhverjum 

tilfellum fyrirspurnir um eftirstöðvar eða inneign. Það fer tími í það 

bæði hjá starfsmönnum Fjárvakurs og í bókhaldi að finna út hversu 

mikið var greitt og hver mismunurinn er eftir að fyrirspurn hefur 

komið frá viðskiptavini. 

Mikilvægi 5 

Eigindlegt mat 

Það hefur áhrif á orðspor fyrirtækisins að gefa út reikning sem ekki 

inniheldur upplýsingar um fyrirframgreiðslu og réttar eftirstöðvar. 

Getur valdið óánægju hjá viðskiptavinum að þurfa að kalla á eftir 

upplýsingum og óánægju meðal starfsfólks. 

Tölulegt mat 

Tíminn sem fer í að afla upplýsinga er misjafn eftir því hvort 

viðskiptavinur hafi eingöngu komið einu sinni og þá er augljóst hver 

mismunurinn er. Hins vegar ef margir hópar hafa verið og ein greiðsla 

gerð fyrir alla hópana sem koma á mismunandi tímum getur 

flækjustigið verið töluvert. Það er því ekki marktækt að gera mælingar. 

Rætur 

vandamáls 

Fyrirframgreiðsla kemur ekki fram á lokareikningi og því er ekki hægt 

að sjá hvort mismunur sé á greiðslu og lokareikningi.  

Nýtt tölvukerfi var nýlega tekið upp og það er ekki nýtt til fulls vegna 

takmarkaðrar þekkingar. 
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Tafla 6.15: Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning 

15 Hópar sleppa í gegn án þess að fá proforma reikning 

Lýsing 

Viðskiptavinir hafa verið komnir inn á hótel til að nýta sér þjónustuna 

og kemur þá í ljós að þeir hafi ekki fengið sendan proforma reikning 

og þar af leiðandi hefur ekki verið greitt fyrir þjónustuna. 

Mikilvægi 5 

Eigindlegt mat 

Þetta getur haft áhrif á orðspor fyrirtækisins. Það er í rauninni á ábyrgð 

hótelsins ef ekki hefur verið sendur út proforma reikningur og þannig 

verið gefið í skyn að reikningur verði sendur eftir á. Getur valdið 

óánægju starfsmanna sem koma að því að innheimta eftir á ef illa 

gengur. 

Tölulegt mat 

Getur valdið fjárhagslegu tjóni ef ekki tekst að innheimta eftir á og 

hægt er að meta áhrifin með því að skoða tapaðar kröfur vegna þessa. 

Það tekur einnig tíma fyrir starfsmenn Fjárvakurs að innheimta eftir á 

en það er algjörlega háð hverju tilviki fyrir sig hversu langan tíma það 

tekur og hvort að takist að innheimta. 

Rót vandamáls 
Engin eftirfylgni með því hvort hópar hafi fengið sendan proforma 

reikning. 

 

 

 

 

 

 

 


