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Formáli 

Rannsóknarritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í verkefnastjórnun 

við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er 

innleiðingarferli straumlínustjórnunar hjá íslenskum fyrirtækjum. Áhugi á viðfangsefninu 

vaknaði þegar ég komst í kynni við straumlínustjórnun í áfanganum Verkefnastjórnun 2 á 

seinni hluta meistaranámsins. Leiðbeinandi minn var Inga Minelgaité, dósent við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Henni vill ég færa bestu þakkir fyrir samstarfið, þá 

leiðsögn sem hún veitti mér við gerð þessa verkefnis og hvatningu til sjálfstæðra 

vinnubragða. Ferlið sjálft var mjög krefjandi og lærdómsríkt.  

Ég vill þakka öllum þeim viðmælendum sem komu að verkefninu kærlega fyrir að hafa 

gefið sér tíma til þess að koma í viðtöl og veita mér innsýn í starf þeirra. Föður mínum vill 

ég þakka fyrir prófarkalestur og faglega álitsgjöf á ritgerðinni. Einnig vil ég sérstaklega 

þakka vinum og fjölskyldu fyrir ómældan stuðning, hvatningu og þá umhyggju sem þau 

hafa sýnt mér í gegnum vinnslu þessarar ritgerðar. Síðast en ekki síst vill ég þakka 

kærastanum mínum fyrir þolinmæðina sem hann hefur sýnt mér, ráðleggingar og þá 

óbilandi trú sem hann hefur á mér. Án stuðnings allra þeirra sem standa mér næst hefði 

þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  
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Útdráttur 

Skipulagsheildir starfa í umhverfi stöðugra breytinga þar sem breytingar eru orðnar 

óumflýjanlegur hluti af starfsemi þeirra. Vinsældir straumlínustjórnunar eru í stöðugum 

vexti en megininntak hugmyndafræðinnar snýr að því að vinna að stöðugum umbótum 

og koma í veg fyrir sóun innan fyrirtækja. Uppruna hugmyndafræðinnar má rekja til Japan 

og því má velta fyrir sér hvaða hlutverk þættir eins og þjóðmenning hafi á 

aðlögunarhæfni. Rannsóknin beinir sjónum sínum að þeim áskorunum sem verða á vegi 

íslenskra skipulagsheilda við innleiðingu á hugmyndafræði straumlínustjórnunar og er 

þjóðmenning höfð til hliðsjónar. Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í hvernig 

íslenskar skipulagsheildir vinna eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar þar sem 

reynsla millistjórnenda var skoðuð. Rannsóknarspurning er eftirfarandi:  

 Hvernig er innleiðingaferli straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum háttað 
út frá sjónarhorni millistjórnenda? 

Til þess að svara rannsóknarspurningu var notast við eigindlega aðferðafræði. Fjórar 

skipulagsheildir tóku þátt og voru 11 viðtöl tekin við millistjórnendur. Við greiningu 

viðtalanna komu í ljós 4 yfirþemu sem eru fólkið á bak við breytingarnar, aukið álag, 

breytingar á fyrirtækjamenningu og eftirfylgni. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að auka 

skilning á því að stjórnunaraðferð líkt og straumlínustjórnun verður fyrir áhrifum þeirrar 

þjóðmenningar sem er ríkjandi þar sem hugmyndafræðin er iðkuð. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar ýta undir stoðir þess að undirbúningur fyrir 

innleiðingarferli straumlínustjórnunar er mikilvægur ásamt því að unnið sé eftir skipulagi 

og því fylgt til hins ítrasta. Ekki er mælst til þess að hefja innleiðingarferlið í skyndi, sem 

má lýsa sem menningareinkenni íslenskrar þjóðmenningar, þar sem það hefur sýnt fram 

á minni árangur. Mikilvægt er að taka vel ígrundaðar ákvarðanir til þess að ná sem bestum 

árangri. Stjórnendur þurfa að vera ákveðnir, kjarkmiklir og staðfastir í þeim ákvörðunum 

sem þeir taka. Líklegra er að innleiðingarferli straumlínustjórnunar leiði til árangursríkari 

niðurstöðu ef stjórnendur hafa þolinmæði og þrautseigju að vopni. 
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1  Inngangur  

Umhverfið sem skipulagsheildir starfa í taka sífelldum breytingum. Þar á sér stað stöðug 

barátta þar sem allir stefna að því að ná samkeppnisforskoti á einhvern hátt. Breytingar 

eru orðnar óumflýjanlegur hluti af starfsemi skipulagsheilda og því er aðlögunarhæfni 

þeirra orðin ein af meginstoðum þess að þau halda sér á lífi. Kenningar innan 

breytingastjórnunar hafa sprottið upp og hafa einblínt á það ferli þegar skipulagheildir 

ganga í gegnum breytingar. Það eru ekki skipulagsheildirnar sem breytast heldur breytist 

starfsfólkið sem starfar innan hennar. Þar af leiðandi er mikilvægt að hugað sé vel að því 

þar sem breytingarnar hafa að jafnaði mestu áhrifin á þau og þeirra störf og eðlilegt er að 

það upplifi streitu og óöryggi í slíku ferli (Landy og Conte, 2010, Kotter, 2012). 

Á tímum alþjóðavæðingar hefur í gegnum tíðina verið auðveldara að sækja sér 

þekkingu og afla hagnýtra upplýsinga með auðveldari hætti heldur en á árum áður. 

Upplýsingaflæði á milli ólíkra menningarheima er orðið daglegt brauð og á við hvaðanæva 

í heiminum (Zipkin, 1991). Hér á Íslandi hefur það viðgengist að sækja í hugmyndafræði 

frá öðrum þjóðum og er straumlínustjórnun ein af þeim. Straumlínustjórnun (e. Lean 

management) er hugmyndafræði innan stjórnunar og kom fyrst fram á sjónarsviðið hjá 

bílaframleiðandanum Toyota í Japan. Helsta inntak hugmyndafræðinnar snýr að því að 

útrýma sóun í hvers kyns ferlum ásamt því að skapa og auka virði fyrir viðskiptavini 

(Rosenkjær og Möller, 2015). Fyrst um sinn var aðeins unnið með hugmyndafræðina í 

framleiðslufyrirtækjum líkt og hjá Toyota er en það hefur tekið breytingum og er hana að 

finna í dag í þjónustufyrirtækjum jafnt sem framleiðslufyrirtækjum. Vinsældir 

hugmyndafræðinnar aukast í sífellu þar sem Toyota hefur náð framúrskarandi árangri í 

framleiðslu sinni. Þegar skipulagsheild nær jafn framúrskarandi árangri og Toyota hefur 

gert gefur það auga leið að aðrir vilji reyna að líkja eftir starfsemi þeirra til að ná betri 

árangri í rekstri og eiga möguleika á að uppskera í líkingu við þau. Það getur hinst vegar 

reynst þrautin þyngri en upp hafa sprottið hinar ýmsu leiðir sem hægt er að nota sem 

leiðarvísi í gegnum innleiðingarferli á hugmyndafræðinni (Womack og Jones, 2005; Liker, 

2004; Reichhart og Holweg, 2007; Flinchbaugh og Carlino, 2006). Þegar stjórnendur 

skipulagsheilda ákveða að innleiða hugmyndafræði, sem á uppruna sinn að rekja til 
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annarra menningarheima, má velta því fyrir sé hvort og hvaða áhrif þjóðmenning hefur á 

aðlögunarhæfni. Þjóðmenning hefur til að mynda áhrif á það hvernig fólk hegðar sér og 

hugsar (Sanchez-Runde, Nardon og Steers, 2013) og því liggur í augum uppi að 

nauðsynlegt sé að aðlaga hana hverju sinni. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

staðháttum og vera meðvitaður um að ríkjandi venjur og hugsunarháttur eru frábrugðin 

upprunalandi (Zipkin, 1991). Rannsóknarspurning er því eftirfarandi: 

 Hvernig er innleiðingaferli straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum háttað 
út frá sjónarhorni millistjórnenda? 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í hvernig íslenskar skipulagsheildir vinna 

raunverulega eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Einnig verður reynsla 

millistjórnenda af ferlinu skoðuð. Gildi þessarar rannsóknar er bæði hagnýtt og fræðilegt. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að auka skilning á því að stjórnunaraðferð líkt og 

straumlínustjórnun verður fyrir áhrifum þeirrar þjóðmenningar sem er ríkjandi þar sem 

hugmyndafræðin er iðkuð. Fræðileg gildi eru að rannsóknin breikkar sjóndeildarhringinn 

á því hvað þurfi að gera þegar farið er af stað í umfangsmikið breytingaferli líkt og 

innleiðing straumlínustjórnunar er, þar sem breytingar á fyrirtækjamenningu eru einna 

mikilvægastar en jafnframt erfiðast að ná fram.  

Uppbygging þessarar ritgerðar er á þann veg að fyrst verður farið yfir fræðilegt efni. 

Fyrsti hlutinn fjallar um hugmyndafræðina straumlínustjórnun og helstu verkfæri og 

aðferðir eru kynntar. Því næst verður fjallað um breytingastjórnun og helstu aðferðir til 

þess að ná árangri við innleiðingu breytinga hjá fyrirtækjum. Lok fræðilegs hluta fjallar um 

ýmsa anga menningar þar sem menningarvíddir Hofstede verða kynntar ásamt 

fyrirtækjamenningu. Næst tekur við kafli sem lýsir framkvæmd rannsóknar og helstu 

aðferðafræði sem notast var við. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 11 viðtöl 

við millistjórnendur frá 4 fyrirtækjum. Rannsóknin fór fram frá 19. febrúar til 15. apríl 

2019. Tekin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl sem fóru fram á vinnustað viðmælenda og 

var unnið eftir hugmyndafræði grundaðra kenningar. Greining gagna fól í sér 

síendurtekinn yfirlestur á gögnum þar til 4 meginþemu komu í ljós. Þau eru fólkið á bak 

við breytingarnar, aukið álag, breyting á fyrirtækjamenningu og eftirfylgni og er fjallað um 

þau nánar í niðurstöðukafla. Í upphafi niðurstöðukafla verður hins vegar byrjað á því að 
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kynna forsögu þeirra skipulagsheilda sem tóku þátt. Að lokum er umræðukafli þar sem 

niðurstöður rannsóknar eru tengdar við fræðin og að síðustu verða lokaorð kynnt. 
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2 Straumlínustjórnun 

Straumlínustjórnun er hugmyndafræði innan stjórnunar og kom, eins og fyrr segir, fyrst 

fram á sjónarsviðið hjá bílaframleiðandanum Toyota. Megininntak hugmyndafræðinnar 

snýst um að útrýma sóun og að skapa og auka virði fyrir viðskiptavini (Modig og 

Aahlström, 2015; Liker, 2004). Vinsældir þessarar stjórnunaraðferðar fara sífellt vaxandi 

en fyrst um sinn var aðferðafræðina einkum að finna í framleiðslufyrirtækjum. Það hefur 

tekið breytingum og í dag er hana jafnt að finna í framleiðslu sem og hjá 

þjónustufyrirtækjum þar sem það er í raun og veru hægt er að vinna með 

straumlínustjórnun í flestum tegundum ferla og fyrirtækja (Reichhart og Holweg, 2007). 

Straumlínustjórnun er fyrst og fremst hugsunarháttur sem þarf að tileinka sér ef ætlunin 

er að vinna með hana, hún er ekki kostnaðaráætlun eða aðferð. Því getur reynst erfitt að 

lýsa henni á einfalda vegu þar sem starfsfólk skipulagsheilda og skipulagsheildir eru allar 

jafn misjafnar og þær eru margar og styðjast þar af leiðandi við misjafnar útgáfur af 

straumlínustjórnun þar sem stefnt er að ólíkum markmiðum (Modig og Aahlström, 2015).  

Hugsunarháttur straumlínustjórnunar byggist aðallega á því að ná framleiðsluflæðinu 

eins hnökralausu og mögulegt er, með þarfir viðskiptavinarins að leiðarljósi og án 

truflunar. Endanlegt markmið er að einblína á þær athafnir sem auka virði með því að 

skoða allt sem getur flokkast undir sóun sem leiðir til þess að teymi neyðast til að draga 

úr sóun eins mikið og mögulegt er. Að ná fram svo straumlínulaga framleiðsluflæði leiðir 

einnig af sér aðrar jákvæðar hliðarverkanir eins og aukin gæði, skilvirkni, öryggi, 

sveigjanleika, minni birgðir og kostnað með því að draga úr sóun (Liker, 2004). 

2.1 Uppruni straumlínustjórnunar 

Uppruna straumlínustjórnunar má rekja allt aftur til 19. aldar í Japan en það var árið 1937 

sem Kiichiro Toyoda stofnaði bifreiðaframleiðslufyrirtækið Toyota með það að markmiði 

að framleiða bíla fyrir heimamarkað sinn í Japan (Reichhart og Holweg, 2007). Eftir seinni 

heimsstyrjöldina stóð landið hins vegar frammi fyrir ýmsum vandamálum og þurfti 

fyrirtækið að endurhugsa framleiðslu sína upp á nýtt. Helstu vandamálin sem það stóð 

frammi fyrir voru skortur á aðföngum og hráefnum sem Toyota hafði þörf á. Erfitt var að 
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komast yfir land, tækni og vélar; þar sem Japan var eftir á í iðnþróun, fjármagn; þar sem 

landið var í kreppu eftir stríð og hráefni; þar sem vöntun á járni og stáli var ríkjandi sökum 

kostnaðar við að flytja það inn. Það leiddi til þess að Toyota varð að endurhugsa 

virðiskeðju sína og leitaði þá hugmynda út fyrir Japan. Tveir þættir sem komu í sífellu upp 

voru annars vegar mikil birgðasöfnun og hins vegar hversu mikið mætti bæta og lagfæra 

vörur við lok framleiðslulínunnar. Þetta var mótsögn við hugmyndir Toyota sem ákvað því 

að einblína á flæðisskilvirkni sem leiddi til þess að „á-réttum-tíma“ (e. just-in-time) varð 

til sem er ein af grunnstoðum framleiðslukerfis Toyota. Hún snýst í grunninn um það að 

öllum birgðum er útrýmt og það sem viðskiptavinurinn biður um er einkum framleitt sem 

leiðir til þess að flæði skapast í framleiðslunni (Modig og Aahlström, 2015). 

Mikilvægt var fyrir Toyota að gera hlutina rétta í fyrstu tilraun og skila til viðskiptavina 

því sem þeir nákvæmlega vildu þar sem auðlindir voru takmarkaðar. Fjármagn var einnig 

af skornum skammti hjá fyrirtækinu og því var mikið lagt upp úr því að fjárfest væri í 

réttum tækjum, tólum og hráefni. Vöruúrvalið sem fyrirtækið hafði upp á að bjóða varð 

að stemma við það sem viðskiptavinir raunverulega vildu og sökum þess var einungis 

framleitt það sem var pantað, þ.e.a.s. ef engin pöntun lá fyrir þá var ekkert framleitt. Þetta 

leiddi til þess að Toyota varð ljóst hversu mikilvægt það er að þekkja þarfir viðskiptavina 

sinna og eftirfarandi þrjár spurningar voru settar fram (Modig og Aahlström, 2015): 

 „Hvað vill viðskiptavinurinn?“ 

 „Hvenær vill viðskiptavinurinn vöruna?“ 

 „Hvaða magn vill viðskiptavinurinn?“ (Modig og Aahlström, 2015, bls. 70). 

Með þessum upplýsingum bjó Toyota til aðferðafræði sem kallaðist togkerfi. Í togkerfinu 

var ekkert framleitt fyrr en pöntun frá viðskiptavini lá fyrir og því átti engin birgðasöfnun 

sér stað. Upplýsingar um hversu mikið, hvað og hvenær varan átti að vera tilbúin til að 

þóknast þörfum viðskiptavinarins lágu fyrir og var megininntak togkerfisins (Modig og 

Aahlström, 2015). 

Fyrirtækið Toyota hefur því náð árangri sem á sér ekki fordæmi þegar kemur að 

gæðum, áreiðanleika, framleiðni, lækkun kostnaðar og sölu-og markaðsvexti. Það sem 

gerir árangurinn enn aðdáunarverðari er að þessi árangur hefur náðst ítrekað. Þar af 

leiðandi er Toyota leiðandi í bílaframleiðslu í dag og saga þeirra er þekkt um allan heim 
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(Spear, 2004). Í mörg ár hafa stjórnendur, blaðamenn og vísindamenn fylgst með 

fyrirtækinu og reynt að skilja og líkja eftir því sem gerir velgengni þeirra svo einstaka. Ljóst 

er að samfelld og yfirgripsmikil athygli á gæðum vörunnar og kostnaðarvitund er einn af 

grunnþáttunum þegar kemur að árangri fyrirtækisins. Þar að auki kynnir Toyota nýja bíla 

á markað hraðar og á lægri kostnaði en aðrir bílaframleiðendur. Það er því engin þörf á 

að sannfæra stjórnendur hvaðanæva úr heiminum um að þessi árangur hefur náðst vegna 

Toyota-framleiðslukerfisins (Takeuchi, Osono og Shimizu, 2008). 

Framleiðsla á hágæða vörum og framúrskarandi þjónusta er eitt af undirstöðuatriðum 

Toyota þar sem viðskiptahættir og framferði búa til virði, trú og viðskiptaaðferðir sem 

endurspegla gildi og aðferðir þekktar sem Toyota-leiðin (e. the Toyota-way). En Toyota 

notar ekki einungis sett af tólum og tækni heldur fá þeir fólkið til þess að vinna og tala 

saman, bæta og þróa sjálft sig og leysa vandamál sameiginlega. Lykilatriði er ekki einn 

einstakur þáttur heldur er þetta samloðandi kerfi sem myndast þegar allir þessir þættir 

vinna saman sem heild (Liker, 2004). 

2.2 Skilvirkni auðlindanna 

Með straumlínustjórnun er stefnt að því að ná settum markmiðum, þar er ákveðin 

rekstrarstefna og stefnumarkandi ákvarðanir eru teknar. Skilvirkni auðlindanna (e. 

resource efficiency) er þekkt hugtak sem hefur verið notað í iðngreinum í fjölda ára 

og snýst um að nýta allar auðlindir til fulls. Með notkun á hugtakinu er mælt hversu vel 

hver auðlind er nýtt á ákveðnum tíma. Skipulagsheildir einbeita sér að þeim auðlindum 

sem eru nauðsynlegar til að framleiða ákveðna vöru eða þjónustu, m.a. byggingar, tæki, 

starfsfólk, upplýsingakerfi o.fl. Hægt er að mæla skilvirkni á bæði manneskjum og vélum 

en einnig fyrir samsettar auðlindir eins og fyrir heilt svið innan fyrirtækis eða fyrir heilt 

fyrirtæki. Með því er hægt að gera sér betur grein fyrir því hvort og hversu vel fyrirtæki 

nýta auðlindir sínar og hvort verið sé að skapa virði. Út frá hagfræðilegum sjónarmiðum 

er árangursríkast að stefna stöðugt að sem bestri nýtingu á auðlindunum. Ef auðlindirnar 

eru ekki nýttar til fulls verður til fórnarkostnaður sem fylgir því fjármagni sem fyrirtækið 

notaði til þess að greiða fyrir auðlindir eða slíkt. Þar af leiðandi hefur hugtakið um 

skilvirkni auðlindanna mikið vægi (Modig og Aahlström, 2015).  

Flæðiskilvirkni (e. flow efficiency) er hugtak sem varð til seinna meir en þar er horft á 

þann tíma frá því að þörf myndast og til þess að þörfin er uppfyllt. Öll athygli er á 
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„eininguna“ sem unnið er með innan fyrirtækisins og sú eining flæðir í gegnum fyrirtækið, 

flæðieiningin. Þessi eining er þá ýmist vara, þegar kemur að framleiðslu, eða 

viðskiptavinurinn, þegar kemur að þjónustu. Varan þarfnast ýmissa auðlinda og er sett 

saman á sitthvoru stiginu í framleiðsluferlinu. Þegar einingin er viðskiptavinurinn þá er 

mismunandi aðgerðum beitt til þess að mæta þörfum hans. Óháð því í hvaða umhverfi 

skipulagsheildir starfa er talið að þær hagnist á því að bæta flæðisvirkni hjá sér sem getur 

til langs tíma leitt af sér að skilvirkni auðlindanna verður betri (Modig og Aahlström, 

2015). 

Mikilvægt að nota þær auðlindir sem fyrirtæki búa yfir á skilvirkan hátt ásamt því að 

uppfylla þarfir viðskiptavina á sem skilvirkastan máta. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

fyrirtæki búi yfir hvoru tveggja, skilvirkni auðlindanna og flæðisskilvirkni, til þess að 

hámarka árangur (Modig og Aahlström, 2015). 

2.3 Sóun 

Sóun er eitt af lykilhugtökum innan hugmyndafræði straumlínustjórnunar og er skilgreind 

sem allar þær aðgerðir þar sem notuð eru aðföng en aðgerðirnar skapa ekki virði fyrir 

skipulagsheildina. Þegar skipulagsheildir ákveða að innleiða straumlínustjórnun er það því 

eitt af þeirra fyrstu verkunum að gera sér grein fyrir þeirri sóun sem fyrirfinnst innan 

skipulagsheildarinnar og hefjast handa við að eyða henni (Chiarini, 2013). Með því að 

uppræta sóunina koma sífellt í ljós leiðir til þess að gera meira fyrir minna, með minni 

tíma, minna plássi, minna af starfskrafti og svo framvegis. Starfsfólkið kemst því stöðugt 

nær og nær því að uppfylla þarfir viðskiptavina sinna á sem skilvirkastan hátt (Womack 

og Jones, 2003). Sóun getur verið af ýmsu tagi en upphaflega voru sjö flokkar sóunar 

skilgreindir af Taiichi Ohno, einum af upphafsmanni hugmyndafræðinnar. Þær eru 

offramleiðsla, birgðir, hreyfing, bið, flutningur, gallar og ofvinnsla. Seinna meir bættist við 

áttundi flokkurinn sem er þegar hæfni og þekking starfsmanns eru ekki nýtt að fullu (Liker, 

2004; Womack og Jones, 2003). Fyrsti flokkurinn, offramleiðsla, á sér stað þegar framboð 

er meira en eftirspurn. Framleiðslan hefur verið meira en það sem pantað er. Það getur 

einnig átt við þegar ekki er hægt að nýta það sem framleitt hefur verið vegna þess að 

framleiðslan átti sér stað of snemma. Annar flokkurinn er birgðir en þær geta myndast 

þegar of mikil framleiðsla eða vinnsla fer fram. Að safna upp birgðum sem taka pláss á 

lager fylgir kostnaður. Því getur síðan fylgt að birgðir skemmast eða verða úreltar og því 
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fylgir mikil sóun. Það er mikilvægt að losa sig við þær birgðir sem hafa verið til til lengri 

tíma og hafa góða stjórn á birgðahaldi. Hreyfing er þriðji flokkurinn og á hann við um alla 

óþarfa hreyfingu hjá starfsfólki til þess að geta sinnt vinnu sinni. Það felur meðal annars í 

sér að teygja sig, leita að eða ganga langa vegalengd á milli svæða eftir hlutum eða 

verkfærum sem það þarf að nota til þess að sinna vinnu sinni. Þá er vinnusvæði þeirra illa 

skipulagt og þá myndast sóun. Fjórði flokkurinn er bið og er þegar starfsfólk getur ekki 

sinnt starfi sínu vegna biðar eftir m.a. tækjum, öðru starfsfólki eða upplýsingum. Biðin 

getur einnig verið vegna tæknibilana, vöntunar á aðföngum, slæmri nýtingu á 

starfstöðvum eða þess að flöskuháls hefur myndast á einhverjum stað í ferlinu. Þetta geta 

einnig verið þættir sem erfitt er að hafa stjórn á líkt og umferð eða veðurfar. Fimmti 

flokkurinn, flutningur, á við þegar að vara er flutt að óþörfu. Það getur gerst þegar 

vinnuaðstaða er illa skipulögð eða illa skilgreind. Það getur líka átt við ef flutningsleiðin er 

löng og skapar ekki neitt virði. Sjötti flokkurinn er gallar og á við þá framleiðslu sem hefur 

ekki heppnast í fyrstu tilraun og þarf að endurtaka. Þá þarf að finna hvar mistökin hafa átt 

sér stað, laga þau og endurtaka ferlið. Óþarfa tíma og aðföngum hefur þá verið varið að 

óþörfu í að gera eitthvað rangt. Sjöundi og síðasti flokkurinn sem Ohno setti fram er 

ofvinnsla og á við um óþarfa aðgerðir sem skapa lítið eða ekkert virði og er sú vinna sem 

fer fram en er ekki metin til fjár. Dæmi um það eru aðgerðir sem viðskiptavinum er í raun 

sama um eins og óþarfa gæðaeftirlit eða vara í hærri gæðaflokk en nauðsyn þykir. Ekki fer 

mikið fyrir þessari tegund sóunar en hún getur samt sem áður verið kostnaðarsöm fyrir 

fyrirtæki. Til að fyrirbyggja ofvinnslu getur verið gott að yfirfara verkferla vel og eyða út 

þeim þáttum sem orsaka ofvinnslu (Adams, 2006; Chiarini, 2013; Womack og Jones, 

2003). Áttundi flokkurinn, vannýtt hæfni og þekking mannauðs, er sú tegund sóunar sem 

fræðimaðurinn Liker (2004) bætti við. Hún snýr að því að nýta ekki þekkingu og hæfni 

starfsfólks til fulls. Mikilvægt er að skapa hvetjandi starfsumhverfi þar sem hlustað er á 

starfsfólk og því gefið tækifæri til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri. Þjálfun 

starfsfólks til þess að það sé fært að sinna starfi sínu á sem besta vegu getur komið í veg 

fyrir þessa sóun.  

Þar sem megininntak hugmyndafræði straumlínustjórnunar snýr að því að takmarka 

eða útrýma sóun er mikilvægt að útskýra hugtakið og hvernig það er flokkað. Misjafnt er 

hjá skipulagsheildum hve mikið af hverri tegund sóunar á sér stað og engin þeirra vegur 

meira en önnur.  
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2.4 Verkfæri straumlínustjórnunar 

Allir þættir innan hugmyndafræði straumlínustjórnunar skipta máli þegar litið er á 

heildarmyndina. Ýmis verkfæri hafa verið þróuð, til dæmis til þess að leysa verkefni, og 

eru einn af nauðsynlegum þáttum sem stuðla að árangursríkri stjórnun. Þess ber þó að 

gæta að líta ekki á verkfærin ein og sér sem straumlínustjórnun (Liker, 2004; Modig og 

Aahlström, 2015). Mikilvægt er að aðlaga verkfærin að starfseminni hverju sinni. Mörg 

fyrirtæki virðast þó einblína of mikið á verkfærin sem leiðir til þess að hugarfar og 

menningin sem þarf er ekki til staðar (Liker, 2004). Þau hjálpa þó vissulega til og er gott 

að nota þau við innleiðingu á straumlínustjórnun.  

5S-aðferðin er eitt af verkfærunum og er aðferðafræði sem snýr að því að skipuleggja 

og staðla vinnuumhverfi og er í mörgum tilfellum eitt af fyrstu verkefnum skipulagsheilda 

við innleiðingu á hugmyndafræðinni. Hvert S stendur fyrir tiltekna aðgerð sem ber að 

framkvæma. Uppruna þeirra má rekja til japönsku en á íslensku hafa þau fengið 

eftirfarandi heiti: sortera (e. sort), skipuleggja (e. set in order), snyrtimennska (e. shine), 

staðla (e. standardize) og sjálfsagi (e. sustain) (Liker, 2004; Chiarini, 2013; Abdulmalek, 

Rajgopal og Needy, 2006; Chapman, 2005).  

Sýnileg stjórnun (e. Visual management system, VMS) er annað þekkt verkfæri innan 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Með sjónrænni stjórnun er megináhersla lögð á að 

gera starfsemi sýnilegri fyrir starfsfólki og stjórnendum. Hún er eins konar samskiptatæki 

sem notað er innan skipulagsheilda sem getur innihaldið ýmsar upplýsingar. Hægt er að 

nota til þess upplýsingatöflur, skilti, skýringarmyndir eða önnur sýnileg tæki. Með 

sýnilegri stjórnun er hægt að fylgjast með framgangi verkefna, vandamál komast frekar 

upp á yfirborðið og eru gerð sýnileg ásamt því að líklegra er að koma auga á hvers konar 

mistök. Sjónræn stjórnun bætir því upplýsingaflæði milli stjórnenda og starfsfólks 

innbyrðis til muna og stuðlar að auknum lærdómi og þekkingu (Liker, 2004; Mann, 2010; 

Melton, 2005; Abdulmalek o.fl., 2006; Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2013).  

Fimm af hverju (e. Five why‘s) er aðferðafræði sem snýr að því að komast að rót 

vandamála með því markmiði að finna endanlega lausn. Það er gert með því að spyrja sig 

af hverju fimm sinnum þar sem maður kemst nær rót vandans í hvert skipti sem spurt er. 

Þegar raunverulegur skilningur á rót vandans er kominn er næsta skref að greina aðferðir 

til þess að leysa hann og fyrirbyggja frekari vandamál (Liker, 2004; Melton, 2005).  
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PDCA (e. Plan-Do-Check-Act) hringrásin er einnig verkfæri hugmyndafræðinnar en 

uppruna þess má rekja til gæðastjórnunar. Hringrásin er fyrir ferli stöðugra umbóta og er 

það gjarnan notað innan skipulagsheilda í verkefnavinnu. Það kennir þeim að skipuleggja 

verkefni, framkvæma það, fylgjast með framgangi og að bregðast við niðurstöðum 

(Johnson, 2016; Melton, 2005). Farið er í gegnum fjögur stig sem má sjá myndrænt á 

mynd 1. 

 Að skipuleggja (e. plan) felur í sér að koma auga á tækifæri, skipuleggja aðgerðir 
og áætla fyrirhugaðar breytingar.  

 Að framkvæma (e. do) felur í sér að framkvæma breytingar samkvæmt 
skipulaginu.  

 Að athuga (e. check) felur í sér að skoða ferlið, greina breytingarnar, meta 
árangur og draga af því lærdóm.  

 Að aðhafast (e. act) snýr að viðbrögðum við breytingunum. Ef breytingarnar 
báru árangur þá skal innleiða þær. Ef ekki náðist árangur skal endurtaka 
hringinn með nýju skipulagi (Johnson, 2016).  

Enn eitt verkfærið er Kaizen, sem þýðist úr japönsku sem stöðugar umbætur, og snýst 

um að búa til meira virði með minni sóun. Þessi aðferð byggir á því að hafa meira virði 

fram að færa með minni sóun í ferlinu. Starfsfólk lærir að vinna á árangursríkan hátt í 

minni hópum þar sem það leitar lausna við vandamálum og vinnur að því að bæta ferla 

með því að skrá þá niður og greina. Það er starfsfólkið sjálft sem vinnur verkefnin og tekur 

ákvarðanir sem eykur samheldni og samvinnu meðal þeirra. Hægt er að vinna lítil jafnt 

sem stór verkefni í kaizen vinnustofum en í litlum verkefnum sést oft árangur fljótt sem 

Mynd 1: PDCA hringrásin (Höfundur, byggt á Jones, 2016). 
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getur aukið trú starfsfólks á hugmyndafræðinni (Womack og Jones, 2003; Modig og 

Aahlström, 2015; Liker, 2004; Radnor og Walley, 2008).  

Kortlagning virðisstrauma (e. Value Stream Mapping, VSM) er aðferð til þess að auka 

virðissköpun ásamt því að mynda skýrari heildar sýn á verkflæði skipulagsheildarinnar 

(Womack og Jones, 2003). Til þess að auðvelda starfsfólki að staðsetja vandamál í ferlum 

þar sem sóun á sér stað er nytsamlegt að styðjast við kortlagningu virðisstrauma. Í fyrsta 

lagi er valið hvort eða hvaða vara eða þjónusta er til skoðunar og hvernig hægt sé að bæta 

verkferla varðandi vöruna eða þjónustuna. Því næst eru núverandi ferlar kortlagðir með 

þeim tilgangi að útrýma sóun og greina tækifæri til umbóta til þess að virði til 

viðskiptavina aukist. Að lokum eru möguleikar til umbóta, flæðis og eftirspurnar settir upp 

í tengslum við framtíðarferla (Womack og Jones, 2003; Abdulmalek o.fl., 2006; 

Bonaccorsi, Carmignani og Francesco, 2011).  

Á-Réttum-Tíma (e. Just-In-Time, JIT) snýr að því að lágmarka birgðastöðu og koma á 

betra flæði í starfsemi skipulagsheilda t.d. með því að framleiða með stuttum fyrirvara og 

í litlum einingum. Upphaflega var hugmyndafræði straumlínustjórnunar kölluð á-réttum-

tíma þegar dreifing á henni utan Japan hófst. Hægt er að koma til móts við breytingar og 

þarfir viðskiptavina hratt og örugglega með því að notast við á-réttum-tíma ásamt því að 

halda sóun í algeru lágmarki (Modig og Aahlström, 2015; Flinchbaugh og Carlino, 2006; 

Liker, 2004). 

 Ekki eru öll verkfæri straumlínustjórnunar upptalin en mælst er til þess að 

skipulagsheildir velji verkfæri eftir sínum rekstri og notasemi hverju sinni (Liker, 2004; 

Abdulmalek o.fl., 2007). Árangursríkt getur verið að nota verkfærin í bland við hvert 

annað og aðlaga að starfsemi hverju sinni. Skipulagheildir þurfa að skoða þau verkfæri 

sem eru til staðar því verkfærin eru ólík og hafa misjafnt notagildi. Sem dæmi er mælst er 

til þess að nota PDCA, Fimm af hverju eða Kortlagningu virðisstrauma þegar verið er að 

vinna úr vandamálum og leita lausna en 5S einkennist af því að halda sóun í lágmarki 

ásamt því að hægt er að vinna með aðferðina á marga vegu.  
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3 Breytingastjórnun 

Þegar ákveðið er að hefja innleiðingu á hugmyndafræði straumlínustjórnunar innan 

fyrirtækja er ljóst að miklar breytingar muni eiga sér stað, því er nauðsynlegt að skoða 

fræði breytingastjórnunar þegar fjallað er um innleiðingarferli straumlínustjórnunar. 

Helstu breytingar með innleiðingunni fela m.a. í sér breytingar á verkferlum, 

fyrirtækjamenningu og hugsunarhætti starfsfólks. Nú til dags eru breytingar orðnar 

eðlilegur hluti af starfsemi fyrirtækja. Þrátt fyrir það á fólk almennt erfitt með þær, hvort 

sem um ræðir litlar eða stórar breytingar. Þær tengjast óvissu til framtíðar sem getur verið 

í formi uppsagna, breytinga á samstarfsfólki eða breytinga á starfsumhverfi sínu. Út frá 

því getur myndast mótþrói hjá starfsfólki í garð breytinganna þar sem það sér ekki þörfina 

fyrir þær. Skipulagsheildir standa þá frammi fyrir breytingatregðu sem hefur áhrif á 

starfsemi þeirra og stjórnendur (Hon, Bloom og Crant, 2014; Landy og Conte, 2010). Einn 

af lykilþáttum þess að skipulagsheildir séu samkeppnishæfar er geta þeirra til þess að 

breytast og aðlaga sig að umhverfinu hverju sinni. Þegar skipulagsheildir eiga erfitt með 

það aukast líkurnar á að þær hverfi. Innan breytingastjórnunar hafa sprottið upp ýmsar 

kenningar sem snúa að því hvernig best sé að koma á breytingum innan skipulagsheilda 

og hvernig eigi að nálgast starfsfólk í slíku breytingaferli (Landy og Conte, 2010; Siegal 

o.fl., 1996; Bridges, 1986; Kotter, 2012). Þar sem breytingar hafa yfirleitt mestu áhrifin á 

starfsfólk og störf þess má líta á það sem svo að skipulagsheildirnar sjálfar séu ekki þær 

sem breytist heldur fólkið sem starfar innan þeirra. 

3.1 Þriggja þrepa líkan Lewins 

Einn af fyrstu fræðimönnunum sem fjallaði um breytingastjórnun var sálfræðingurinn 

Kurt Lewin. Hann setti fram þriggja-þrepa líkan breytinga (e. Lewin‘s freeze phases change 

model) sem sjá má á mynd 2 (Landy og Conte, 2010; Siegal o.fl., 1996).  
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Mynd 2: Þriggja þrepa líkan Lewins (Höfundur, byggt á Siegal o.fl., 1996). 

Á fyrsta stiginu, þíðu (e. unfreeze), þurfa þeir einstaklingar sem að koma að málinu að 

vera meðvitaðir um vandann og að mikilvægt sé að leita lausna við honum. Þeir þurfa að 

skilja að breytingar séu nauðsynlegar og setja sig inn í núverandi ástand. Annað stigið, 

breyting (e. change), felur í sér að þeir sem koma að málinu séu sammála um þær 

breytingar sem þeir standa frammi fyrir og framkvæmi þær. Þá eiga breytingarnar sjálfar 

sér stað. Lokastigið og jafnframt það þriðja, frysting (e. refreeze), felur í sér að fylgja 

breytingum eftir og gæta þess að aðstæður fari ekki í það horf sem var til staðar fyrir 

breytingar. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir gömlum venjum og hegðun til þess að ekki 

verði afturför á ferlinu. Samkvæmt Lewin á líkanið við um allar breytingar, hvort sem um 

ræðir á vinnustað eða í einkalífi. Þessi kenning hefur helst verið gagnrýnd fyrir að líkanið 

sé of víðtækt. Erfitt geti reynst að nota það sökum þess hve breytingar eru misjafnar 

(Siegal o.fl., 1996; Burnes, 2004; Landy og Conte, 2010).  

William Bridges (1986) tók líkanið hans Lewis og þróaði það enn frekar. Í hans útfærslu 

eru helstu breytingarnar þær að líkanið snýr eingöngu að starfsfólki eða einstaklingum. 

Hann leggur áherslu á að hver og einn starfsmaður upplifir sitt eigið breytingaferli og því 

dugi ekki að skoða líkanið út frá fyrirtækinu einu og sér þegar breytingar eru yfirvofandi. 

Hver og einn starfsmaður þarf að skilja þörfina á breytingum, gera stöðu sína upp við sig 

og ná sáttum við nýja stöðu. Að endingu þarf hann að segja skilið við sitt gamla starf eða 

hlutverk áður en hann tekur á móti því nýja. Viðmót hans gagnvart því nýja þarf að vera 

með jákvæðu móti svo breytingarnar gangi eftir sem skyldi (Siegal o.fl., 1996). 
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Enn er notast við breytingalíkön í breytingaferlum og í kjölfar þess að hugmyndir 

Lewins komu fram á sjónarsviðið jukust rannsóknir í tengslum við fræði 

breytingastjórnunar (Burnes, 2004; Hayes, 2002; Siegal o.fl., 1996).  

3.2 Átta skref Kotter 

John P. Kotter (2012) er annar fræðimaður á sviði breytingastjórnunar og jafnframt einn 

sá virtasti. Samkvæmt honum eru hugsanir og tilfinningar fólks mikilvægir þættir en 

lykillinn að breytingum snýr að því hvernig eigi að nálgast annað fólk í breytingum. Ein 

mesta hindrunin þegar kemur að breytingum innan fyrirtækja er oft fyrirtækjamenningin. 

Hún kemur oft og tíðum í veg fyrir að breytingar nái að festa rætur innan fyrirtækisins. 

Helsta ástæðan er að stjórnendur gera sér ekki grein fyrir því að breytingar innan 

fyrirtækisins leiða oft í för með sér breytingu á fyrirtækjamenningunni sem er ríkjandi 

innan fyrirtækisins og sú breyting getur tekið sinn tíma. Þátttaka starfsfólks í aðdraganda 

og framkvæmd breytinganna er mikilvæg til að hún verði sem árangursríkust þar sem 

starfsfólk á stóran þátt í að skapa menninguna innan fyrirtækisins (Kotter, 2012). Kotter 

þróaði og kynnti til sögunnar 8 skrefa kerfi til að leiðbeina fyrirtækjum í gegnum 

breytingaferli á sem árangursríkastan hátt. Mikilvægt er að fylgja öllum skrefunum en ekki 

sleppa skrefi eða stytta sér leið. Mynd 3 sýnir öll skrefin, sem verða kynnt í kjölfarið.  

 

Mynd 3: Átta skref Kotter til árangursríkra breytinga (Höfundur, byggt á Kotter, 2012). 
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Fyrsta skrefið er að upplýsa þörfina og búa til nauðsyn. Það er mikilvægt að starfsfólk 

sé meðvitað um þörfina á breytingum alveg frá upphafi. Það eykur líkur á stuðningi og 

samvinnu þeirra. Ef það veit ekki ástæðuna sem liggur að baki breytingunum gæti það 

veitt mótspyrnu sem getur haft áhrif á breytingaferlið. Á meðan á þessu stigi stendur er 

þörf á auknu samstarfi og framtakssemi frá starfsfólki auk vilja þess til að leggja aðeins 

meira á sig. Það er alltaf ákveðinn hópur sem er ánægður með hlutina eins og þeir eru og 

vill halda núverandi ástandi óbreyttu.  

Annað skrefið er að búa til hóp lykilstarfsmanna. Mynda teymi af lykilstarfsfólki og þá 

er þarft að huga vel að samsetningu hópsins. Mikilvægt er að hafa sterkan leiðtoga, 

meðlimi frá mismunandi deildum innan fyrirtækisins og að þeir búi yfir nægri þekkingu til 

að ráða við verkefnin.  

Þriðja skrefið er að þróa framtíðarsýn. Þetta skref felur í sér að mynda og þróa sýn fyrir 

framtíðina, sú útkoma sem óskað er eftir breytingarnar. Ef þessari sýn og markmiðum er 

deilt með starfsfólkinu aukast líkurnar á að ná þeim. Markmiðin þurfa að vera skýr svo 

starfsfólk viti að hverju eigi að stefna.  

Fjórða skrefið er að upplýsa framtíðina. Mikilvægt er að starfsfólk sé meðvitað um 

markmiðin og skilji ástæðurnar sem liggja að baki þeim til þess að fá það með sér í lið. 

Þegar upplýsingunum er miðlað er mikilvægt að útskýra þær ástæður sem liggja að baki, 

hafa þær skýrar og einfaldar. Að deila sýn og markmiðum á meðal starfsfólks fyrirtækisins 

þannig að allir skilji og samþykki getur tekið lengri tíma en raunverulega að móta sýnina.  

Fimmta skrefið er að taka á andstöðu og gera áætlun. Það er lykilatriði að bera kennsl 

á mögulegar hindranir og fjarlægja eins margar og kostur er á. Allar hindranir geta haft 

neikvæð áhrif á breytingaferlið og það fólk sem er hluti af vegferðinni. Líklegt er að 

breytingin kalli á aukna þjálfun og menntun fyrir starfsfólk og ætti hún þá að fela í sér 

bæði tæknilega og félagslega þætti. Það er mikilvægt að gleyma ekki mannlega þættinum 

í breytingaferlinu. Þegar starfsfólk sér breytingar á vinnunni hjá sér getur það haft 

hvetjandi áhrif á starfsfólkið.  

Sjötta skrefið er að búa til áfangasigra en þeir eru merki um að vinnan að baki 

breytingum sé þess virði. Ekki má líða langur tími áður en sýnilegur árangur kemur í ljós 

til þess að viðhalda trú starfsfólks á breytingarnar. Einkenni góðra áfangasigra eru að 

auðveldlega megi rekja þá til þeirra aðgerða sem liggja að baki og þeir eru sýnilegir.  
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Meginmarkmið ofantalinna skrefa er að byggja upp nægilega mikinn skriðþunga til að 

brjóta niður mögulegar hindranir sem gætu komið upp innan fyrirtækisins. Ef einhverju 

skrefi er sleppt er allt breytingaferlið í hættu samkvæmt Kotter (2012).  

Sjöunda skrefið er að hafa úthald en mikilvægur þáttur í breytingum er að beina athygli 

að þeim árangri sem næst og fagna honum. Samt sem áður er enn þá mikilvægt að halda 

einbeitingu á allri vinnunni. Starfsfólk má ekki gleyma að þörfin fyrir breytingum er 

áríðandi (Kotter, 2012).  

Áttunda og síðasta skrefið er að festa nýbreytni í sessi. Það felur í sér að koma 

breytingunum inn í menningu fyrirtækisins og festa hana þar í sessi. Núverandi 

fyrirtækjamenning hefur þróast og byggst upp á löngum tíma og það getur tekið langan 

tíma að breyta henni. Þeir einstaklingar sem skilja ríkjandi menningu eru líklegri til þess 

að skilja þörfina fyrir breytingar og skapa nýja framtíðarsýn.  

Með því að fylgja þessum skrefum eftir og vera meðvitaður um viðhorf og tilfinningar 

starfsfólks ætti að nást betri niðurstaða þegar kemur að breytingum innan fyrirtækja 

(Kotter, 2012). 

Helsta gagnrýni sem Kotter hefur fengið er að framkvæma þurfi öll stigin eftir réttri röð 

annars verði breytingaferlið ekki árangursríkt. Upp geta komið aðstæður þar sem öll stigin 

í heild sinni henta ekki. Þá getur það komið sér vel að vinna eftir hugmyndafræðinni án 

þeirra stiga og hefur það sýnt fram á góðan árangur þrátt fyrir að Kotter vilji meina að 

stjórnendur eigi ekki að velja hvaða stig séu notuð hverju sinni og unnið eftir (Appelbaum, 

Habashy, Malo og Shafiq, 2012; Sidorko, 2008). Áttunda og síðasta skrefið hjá Kotter 

(2012) er það skref sem er tímafrekast og reynist erfiðast, menningarbreytingin. Það er á 

sama tíma mikilvægasta skrefið en auðveldara getur reynst að innleiða tækni og tól 

straumlínustjórnunar. Mikilvægt er því að líta ekki á innleiðingu á straumlínustjórnun sem 

ferli sem byrjar á skrefi eitt og heldur svo áfram koll af kolli þar sem innleiðing á 

straumlínustjórnun hjá fyrirtækjum er vegferð sem tekur ekki enda (Mann, 2010). 

3.3 Innleiðing straumlínustjórnunar 

Þegar skipulagsheildir hefja innleiðingu á straumlínustjórnun er hægt að fara ýmsar leiðir. 

Engin ein leið er réttari en önnur. Skipulagsheildir sem fara af stað í innleiðingarferli þurfa 

að finna sér byrjunarreit og vera meðvitaðar um sín markmið. Mikilvægt er að starfsmenn 

skilji ferlið og þá menningarlegu breytingu sem mun eiga sér stað innan 
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skipulagsheildarinnar og er nauðsynleg til þess að skipulagsheildin verði straumlínulaga. Í 

eftirfarandi kafla verður farið yfir nokkar leiðir sem hægt er styðjast við í innleiðingu á 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar (Liker, 2004; Womack og Jones, 2005; Flinchbaugh 

og Carolino, 2006).  

Fræðimaðurinn Liker (2004) er einn þeirra sem hefur skrifað um innleiðingarferli 

straumlínustjórnunar. Hann setti fram 14 meginreglur Toyota í bók sinni The Toyota way 

sem getur reynst vel að styðjast við þegar innleiðing á straumlínustjórnun fer fram. 

Reglurnar byggjast á því hvernig æskilegt er að innleiðingarferlinu sé háttað og hvernig 

eigi að viðhalda hugmyndafræðinni innan skipulagsheilda. Gott er að nota þær sem 

leiðarvísi og er reglunum skipt í 4 hluta með það í huga í hvaða röð sé best að koma 

breytingunum á. Meginreglurnar 14 falla undir þessa 4 hluta. Flokkana og reglurnar má 

sjá í töflu 1 þar sem þær hafa verið dregnar saman til þess að gera þeim betri skil og auka 

yfirsýn.  
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Flichbaugh og Carolino (2006) gáfu út leiðarvísir að innleiðingarferli 

straumlínustjórnunar í bók sinni The hitchhiker‘s guide to lean. Þar hefur 

innleiðingarferlinu verið skipt niður í 5 hluta sem hver fyrir sig hefur ákveðið hlutverk. 

Skipulagsheildir geta notað þennan leiðarvísir til þess að setja upp sitt eigið 

innleiðingarferli. Áður en formleg skref hefjast er mælst til þess að kynna sér fræði 

straumlínustjórnunar. Því er velt upp hvort að hugmyndafræðin henti starfsemi 

Tafla 1: Samantekt á 14 meginreglum Toyota 

Hluti 1: Horft til 

lengri tíma
1. Langtímasjónarmið 

Byggja stjórnunar ákvarðanir á langtímasjónarmiði jafnvel þótt að það sé 

á kostnað skammtíma markmiða.

2. Stöðugt flæði
Skapa ferli með stöðugu flæði til þess að vandamál komi upp á 

yfirborðið.

3. Togkerfi Nota „togkerfi“ til þess að koma í veg fyrir offramleiðslu.

4. Vinnuálag Jafna út vinnuálag (j. heijunka ). 

5. Umbætur

Byggja upp menningu þar sem hlutirnir eru gerðir réttir í fyrstu 

tilraun ásamt því að tekið sé á vandamálum samstundis til þess að 

gæðin séu rétt í fyrstu tilraun.

6. Staðlaðir ferlar

Stöðluð verkefni og ferli, stöðugar framfarir og afkastamikið 

starfsfólk eru grunnurinn að stöðugum umbótum og eflingu 

starfsfólks.

7. Sjónræn stjórnun
Nota sjónræna stjórnun til þess að öll vandamál séu uppi á 

yfirborðinu og öllum ljós. 

8. Stöðugleiki
Nota einungis áreiðanlega, vel prófaða tækni sem virkar fyrir 

starfsfólk og ferla.

9. Þjálfun stjórnenda
Koma á fót stjórnendum sem skilja vel vinnuna, lifa eftir 

hugmyndafræðinni og kenna öðrum. 

10. Þjálfun starfsfólks og 

teymisvinna

Þróa og taka með sér einstakt fólk og teymi sem fylgir 

hugmyndafræði fyrirtækisins.

11. Tengslanet og birgjar

Virðing fyrir stóru tengslaneti sem samanstendur af samstarfsaðilum 

og birgjum með því að hvetja þá áfram og hjálpa þeim að vaxa og 

dafna.

12. Skilningur á aðstæðum
Fara sjálfur og skoða aðstæður til þess að hafa fullan skilning á þeim 

(j. genchi genbutsu ).

13. Ákvarðanataka og 

innleiðing

Taka vel ígrundaðar ákvarðanir með því að skoða allar hliðar málsins 

og þá möguleika sem standa til boða ásamt því að fá álit allra eða 

flestra þeirra sem eiga hlut að máli. Framkvæma svo hlutina 

samkvæmt þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar, hratt og 

örugglega. 

14. Lærdómsfyrirtæki

Stefna að því að verða lærdómsfyrirtæki með því að vera stöðugt að 

endurspegla sig á hreinskilinn hátt (j. hansei ) og með stöðugum 

umbótum (j. kaizen ). 

Hluti 2: Rétt 

ferli leiðir af sér 

réttar 

niðurstöður

Hluti 3: 

Virðisaukning 

með því að efla 

starfsfólk og 

hagsmunaaðila

Hluti 4: 

Stöðugar 

umbætur og 

lausnaleit
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skipulagsheildarinnar og hvernig best væri að nýta hana ásamt því að skoða hvernig 

reynsla annarra fyrirtækja á innleiðingarferlinu er/var. Fyrsta skrefið, að byggja grunninn, 

felur í sér fræðslu á meðal stjórnenda og þeirra sem koma helst að innleiðingarferlinu. 

Þegar komið er á þetta stig hefur ákvörðun um að innleiða hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar verið tekin. Mælst er til þess að starfsfólk sem kemur að 

innleiðingunni afli sér upplýsinga um helsta inntak hugmyndafræðinnar og hefjist handa 

við að dreifa boðskapnum til þess að fá annað starfsfólk með sér í lið. Annað skrefið er að 

bæta við aðferðum og dýpka skilning. Þegar það skref er komið ætti innleiðingarferlið að 

vera komið vel af stað þar sem starfsfólk hefur hlotið þjálfun og upplýsingar um 

straumlínustjórnun. Megináherslan í þessu skrefi er að koma á hugsanabreytingum hjá 

starfsfólki sem leiða til breytingar á fyrirtækjamenningu. Þriðja skrefið er að samþætta og 

styrkja innleiðingu og þegar hingað er komið ætti hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

að vera orðin hluti af fyrirtækjamenningunni og daglegum störfum starfsfólks. 

Stjórnendur þurfa að leiða innleiðinguna áfram og mikil áhersla er lögð á að festa 

hugsana-og menningarbreytinguna í sessi. Fjórða og síðasta skrefið er að byggja upp 

skriðþunga fyrir frekari breytingar. Það felur í sér að viðhalda breytingunum innan 

fyrirtækisins þar sem innleiðingarferli straumlínustjórnunar er lifandi ferli, vegferð sem 

tekur ekki enda (Flinchbaugh og Carolino, 2006).  

Womack og Jones (2003) eru einnig fræðimenn sem hafa fjallað um 

straumlínustjórnun og gáfu út bók sína Lean Thinking árið 2003. Í henni fara þeir í gegnum 

innleiðingarferli straumlínustjórnunar frá undirbúningi að framkvæmd þar sem þeir 

kynna fimm meginreglur straumlínustjórnunar. Þar kemur fram að mikilvægt sé að allar 

reglurnar séu innleiddar í öllum deildum og sviðum innan skipulagsheilda til þess að 

innleiðingin sé árangursrík. Þær eru eftirfarandi:  

1. Skilgreina virði (e. identify value) - Þessi regla snýr að því að skilgreina það virði 

sem skipulagsheildin getur skapað fyrir viðskiptavini, frá þeirra sjónarhorni, hvort 

sem það á við um vöru eða þjónustu.  

2. Kortleggja virðisstrauma (e. map the value stream) - Þessi regla snýst um að 

skoða gaumgæfilega öll skref sem afurðin fer í gegnum í virðiskeðjunni og greina 

þau skref sem skapa ekki virði.  
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3. Skapa flæði (e. create flow) - Þessi regla felur í sér að skoða feril hvers verkefnis, 

vöru eða þjónustu, ítarlega til að koma á besta flæðinu. Mælst er til þess að 

skipulagsheildir brjóti upp núverandi starfsferla og prófi sig áfram þar til að besta 

flæðið hefur skapast.  

4. Koma á togi (e. establish pull) - Þetta snýr að því að viðskiptavinir myndi tog 

gagnvart vöru eða þjónustu frekar en að skipulagsheildin þröngvi vörum og 

þjónustu upp á viðskiptavini. Mikilvægt er að framleiða í takt við eftirspurn og 

hentileika viðskiptavina.  

5. Sækjast eftir fullkomnun (e. seek perfection) - Þegar öllum skrefum er lokið, virði 

hefur verið skilgreint, virðisstraumar hafa verið kortlagðir, flæði er komið á og 

eftirspurn hefur skapast, er næsta skref að endurtaka ferlið frá byrjun þar til að 

allri sóun hefur verið útrýmt. Með því að endurtaka ferlið sífellt kemst 

skipulagsheildin alltaf nær því að ná fullkomnun (Womack og Jones, 2003). 

Þegar kemur að innleiðingu straumlínustjórnunar eru ýmsar leiðir færar og ekki er til 

ein rétt leið. Það hefur þó reynst vel að fylgja ákveðnum skrefum, ferlum, reglum eða 

setja upp ákveðinn tímaramma í gegnum innleiðingarferlið. Það hefur sýnt sig að með því 

að fylgja áætlun við innleiðingu á hugmyndafræði straumlínustjórnunar er líklegra að 

innleiðing verði árangursríkari.  
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4 Menning 

Óhætt er að segja að menning sé grundvöllur að samfélagi manna. Hún felur meðal 

annars í sér trúarbrögð, tungumál, hefðir og gildi. Fyrirtæki eru starfrækt um allan heim 

og verða þar af leiðandi fyrir áhrifum af þeirri staðbundnu menningu sem er ríkjandi þar 

sem þau eru starfandi. Í tímans rás hafa einstaklingar hvaðanæva úr heiminum hópað sig 

saman eftir aðgreinanlegum einkennum sem skilur þau frá öðrum ólíkum samfélögum. 

Sambönd á milli einstaklinga innan samfélaga verða alltaf fyrir áhrifum af þeim gildum 

sem eru ríkjandi innan þess samfélags og eru sameiginleg gildi. Gildin eru kjarni 

menningarinnar og þau eiga þátt í því að svara því: hvað er gott og hvað er vont, skítugt 

eða hreint, siðferðislega rangt eða rétt (House, Javidan, Hanges og Dorfman, 2002; 

Hofstede, 2007). 

4.1 Þjóðmenning og stjórnun 

Hollenski fræðimaðurinn Geert Hofstede er einna þekktastur fyrir rannsóknir sínar á 

þjóðmenningu. Á árunum 1967-1973 framkvæmdi hann rannsókn á starfsfólki 

tölvufyrirtækisins IBM. Rannsóknin sneri að því að kanna hvort tengsl væru á milli 

stjórnunarstíls einstaklinga og mismunandi þjóðmenningar. Alls tóku fyrirtæki í 71 landi 

þátt og 117 þúsund starfsfólk. Rannsóknir hans hafa bent til þess að stjórnendur í 

mismunandi löndum hafi ólík viðhorf og gildi þegar kemur að stjórnun og að þjóðmenning 

geti haft áhrif á hvernig starfsmenn haga sér innan fyrirtækja (Hofstede, Hofstede og 

Minkov, 2010).). Þar af leiðandi er stjórnun (e. management) háð menningarlegum 

gildum og getur verið útskýring á því að staðbundnir stjórnunarhættir og kenningar geta 

verið ólík eftir hverjum stað og sögu hans (House o.fl., 2002; Hofstede, 2007).  

„Eðli stjórnunarhæfileika er að þeir eru menningarlega sérstakir. Stjórnunartækni eða 

hugmyndafræði sem er viðeigandi í einum menningarheimi er ekki endilega viðeigandi í 

öðrum“ (Hofstede, 2007, bls 413).  

Að mati Hofstede (2007) er stjórnun, innan ákveðinna samfélaga og sem hluti af ákveðinni 

menningu, mismunandi á milli samfélaga, en innan samfélaga er hún almennt stöðug. 

Mismunandi samfélög búa yfir mismunandi auðlindum og standa frammi fyrir ólíkum 

vandamálum. Það er ekki til ein alheims lausn við stjórnunarvandamálum því ef svo væri 

myndi það gefa til kynna að það væri bara ein alheimstegund af fólki í einu 
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alheimssamfélagi. Í sögulegu samhengi hafa hinir ríku og farsælu á hverju tímabili fyrir sig 

ávallt trúað því að þeirra lausnir ættu við alls staðar í heiminum og fram til dagsins í dag 

reyna þeir enn að koma þeim upp á aðra og þá sem þessar lausnir eiga ekki við. Við lifum 

á tímum þar sem eignarhald á alþjóðlegum fyrirtækjum er sífellt að aukast og breiðist út 

hraðar en nokkru sinni fyrr. Það breytir tvímælalaust markaðnum fyrir stjórnunar-

aðferðum (Hofstede, 2007). Þar sem menning hefur áhrif á hvernig manneskjur hegða sér 

og hugsa er mikilvægt að skoða hvaða áhrif þjóðmenning getur haft á aðlögunarhæfni til 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Þegar kemur að árangursríkri innleiðingu 

straumlínustjórnunar þurfa þeir einstaklingar sem eru í fyrirtækjarekstri eða sinna 

stjórnunarstöðum að vera meðvitaðir um þau áhrif sem menning getur haft til þess að 

geta aðlagað hugmyndafræðina að þeim staðbundnu væntingum sem eru ríkjandi (Gupta, 

2012; Vecchi og Brennan, 2011; Javidan, House, Dorfman, Hanges og Sully de Luque, 

2006; Sanchez-Runde o.fl., 2013).  

4.1.1 Menningarvíddir Hofstede og einkenni Íslands 

Út frá niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar Hofstede á starfsfólki tölvufyrirtækisins IBM 

fann hann út ákveðin mynstur og grundvallarreglur innan hvers samfélags og skipti 

þjóðmenningu niður í fjórar víddir. Í dag hafa tvær víddir bæst við eftir frekari rannsóknir 

og eru þær því sex talsins. Ekki er hægt að alhæfa út frá menningarvíddum Hofstede þar 

sem hugmyndir hans eru ekki algildar fyrir tiltekin samfélög eða menningarheima en þó 

eru þær gagnlegar þegar kemur að því að rýna í mismunandi menningarhópa í ákveðnum 

aðstæðum (Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010; Hofstede og McCrae, 2004). 

Menningarvíddirnar eru eftirfarandi: 

Valdafjarlægð: Í þessari vídd er vísað til þess hvernig valdi er skipt innan þjóðfélagsins. 

Valdafjarlægðin gefur til kynna hvernig og hversu mikill ójöfnuður á sér stað í 

samfélögum. Þá er meðal annars átt við stéttaskiptingu, virðingu, hvernig valdi er dreift 

og auðæfum. Innan skipulagsheilda er valdafjarlægðin mælikvarði á það hvað fólk telur 

eðlilegt samband á milli yfirmanna og almennra starfsmanna og hvernig það stjórnast 

(Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010). 

 Á Íslandi er valdafjarlægðin lítil sem þýðir að lítil stéttaskipting er ríkjandi og aðgengi að 

yfirmönnum og stjórnendum er að mestu leyti gott. Yfirmenn og stjórnendur leggja 

mikið traust á undirmenn sína og treysta á þekkingu og kunnáttu starfsfólks síns. Gott 
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upplýsingaflæði er þar á milli þar sem samskipti geta verið bæði bein og óformleg 

(Hofstede, 2019). 

Einstaklingshyggja gegn heildarhyggju: Þessi vídd fjallar um hvort fólk hugsi meira um 

eigin hag eða hag heildarinnar og að hve miklu leyti einstaklingar innan samfélagsins eru 

háðir hver öðrum. Í samfélögum þar sem einstaklingshyggja er mikil er gert ráð fyrir því 

að hver og einn ábyrgist sig og fjölskyldu sína. Ekki er mikið um að sterk tengsl myndist og 

afskiptasemi ríkisins er í lágmarki. Mikið frelsi er ríkjandi og einstaklingar koma fram við 

aðra eins og þeir vilja að sé komið fram við sig. Þessu er öfugt farið þar sem heildarhyggjan 

er mikil. Þar er megináhersla lögð á hagsmuni samfélagsins sem heildar og sterkari tengsl 

myndast á milli fólks og fjölskyldu ásamt því að meiri stuðningur ríkir á milli fólks. 

Einstaklingar aðhyllast ríkjandi skoðanir hópsins og því er lítið um eigin, sjálfstæðar, 

skoðanir í slíkum samfélögum (Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010). 

 Á Íslandi er mikil einstaklingshyggja þar sem ætlast er til þess að fólk passi upp 
á sjálft sig og sína nánustu fjölskyldu. Á vinnumarkaðnum er ætlast til þess að 
starfsmenn sýni fram á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. Þar er fólk einnig 
metið á grundvelli verðleika, þess sem það hefur gert eða er fært um að gera 
(Hofstede, 2019).  

Karllægni gegn kvenlægni: Þessi vídd snýr að því hvort lönd séu karllæg eða kvenlæg 

og felur aðallega í sér þann mun sem snýr að félagslegu hlutverki kynjanna og hvernig 

talið sé æskilegt að þau hagi sér. Í þeim löndum þar sem karllægni er ríkjandi eru hlutverk 

kynjanna mjög skýr og aðskilin/ólík. Þar eiga karlar að vera harðir af sér, ákveðnir og 

uppteknir af efnislegum árangri á meðan konur eiga að vera hógværar, viðkvæmar og 

blíðar og lífsgæði skipta þær máli. Hins vegar í þeim löndum þar sem kvenlægni er meiri 

er hugmyndin um jafnrétti ríkjandi. Þá er báðum kynjum ætlað að vera blíð, hógvær og 

huga að lífsgæðum (Hofstede, Hofstede og Minkov, 2010). 

 Ísland er talið vera kvenlægt samfélag. Á vinnumarkaði leita stjórnendur eftir 
samstöðu og gæðum og jafnrétti er mikils metið ásamt því að lögð er áhersla á 
velferð. Átök og deilur eru leystar með málamiðlunum og samningaviðræðum 
og staða einstaklinga innan samfélagsins er ekki áréttuð (Hofstede, 2019).  

Óvissa gegn hliðrun: Þessi vídd segir til um það hvernig þjóðfélag tekur á þeirri 

staðreynd að framtíðin sé óskrifað blað, að henni fylgi óvissa. Óvissa og óþekktar 

aðstæður eru óumflýjanlegur hlutur og er misjafnt hvernig einstaklingum innan 

samfélaga líður þegar þeir standa frammi fyrir slíkum aðstæðum. Hvort á að reyna að 
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stjórna framtíðinni eða einfaldlega bara leyfa henni að gerast? (Hofstede, Hofstede og 

Minkov, 2010). 

 Ísland skorar lágt á þessum kvarða sem þýðir að áhersla er lögð á skipulag og 
áætlanir en þó er hægt að breyta þeim með stuttum fyrirvara. Bæði er þörf á 
fjölhæfum einstaklingum (e. generalists) og sérfræðingum og fólk er ekki 
mótfallið því að taka áhættu þar sem það er fremur rólegt. Nýjar hugmyndir, 
nýstárlegar vörur og vilji til þess að prófa eitthvað nýtt eða öðruvísi er mikill 
hvort sem það á við um tækni, viðskiptahætti eða mat (Hofstede, 2019).  

Langtímahyggja gegn skammtímahyggju: Þessi vídd lýsir því hversu langt 

hugsunarháttur einstaklinga nær þegar kemur að fortíð og framtíð. Hvert samfélag þarf 

að viðhalda ákveðnum tengslum við sína eigin fortíð á meðan það þarf að takast á við 

áskoranir nútíðar og framtíðar. Þar sem skammtímahyggja er ríkjandi er mikil áhersla lögð 

á gildi fortíðar, nútíðar og framtíðar ásamt því að virðing er borin fyrir reglum og hefðum. 

Mikilvægt er að einstaklingar uppfylli samfélagslega skyldu sína og taki sér fyrir hendur 

það sem þeir hafa hæfni og getu til. Þar sem langtímahyggja er ríkjandi er áhersla á 

framtíðarsýn. Það að huga að gildum samfélagsins á að leiða til ávinnings fyrir framtíðina. 

Fólk er hrifið af stöðugleika og gamlar hefðir eru lagaðar að gildum nútímans (Hofstede, 

Hofstede og Minkov, 2010). 

 Ísland skorar lágt í þessari vídd sem þýðir að þar sé stöðluð menning. Þar 
sérhæfir fólk sig í því sem það hefur getu og hæfni til og einblínt er á að ná 
skjótum árangri. Borin er mikil virðing fyrir reglum, hefðum og skyldum 
einstaklinga og lítil tilhneiging er til þess að varðveita fyrir framtíðina (Hofstede, 
2019). 

Undanlátssemi gegn aga: Ein áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir, bæði í 

nútíð og fortíð er hvernig börn eru félagslega mótuð. Án félagsmótunar verða þau ekki að 

„manneskjum“. Þessi vídd snýr að því hvernig fólk hefur stjórn á löngunum og hvötum, 

byggt á því hvernig uppeldi það fékk. Lítil stjórn á hvötum fellur þá undir undanlátssemi 

en mikil stjórn á þeim kallast agi. Í samfélögum þar sem mikil undanlátssemi er ríkjandi er 

mikið frjálslyndi þegar kemur að eðlilegum löngunum fólks til þess að njóta lífsins og 

skemmta sér. Það gagnstæða er mikill agi þar sem yfirvöld þurfa að setja strangar reglur 

og halda í skefjum þáttum sem tengjast félagslegu viðmiðum. Hægt að tala um 

mismunandi menningu sem undanlátssama eða agaða (Hofstede, Hofstede og Minkov, 

2010). 
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 Ísland er aðeins yfir meðallagi í þessum flokki sem þýðir að það er 
erftirlátssamara land. Fólk sem býr í slíkum samfélögum fylgir því oftar eftir að 
uppfylla langanir og þrár sínar og sérstaklega þegar kemur að því að njóta lífsins 
og skemmta sér. Meiri áhersla er lögð á frítíma og jákvætt viðmót er ríkjandi 
ásamt því að fólk er bjartsýnni að eðlisfari (Hofstede, 2019).  

Hofstede hefur þó fengið á sig ýmsa gagnrýni. Ein helsta gagnrýnin er sú staðreynd að 

rannsókn Hofstede lítur á íbúa samfélaga sem eina einsleita heild en flestar þjóðir 

samanstanda af hópum ýmissa þjóðerna (Jones, 2007). Önnur gagnrýni sem hann hefur 

fengið er að úrtakið sem hann notaði í rannsókn sinni var allt starfsmenn 

fjölþjóðafyrirtækisins IBM. Þessir einstaklingar völdu að vinna fyrir þetta fyrirtæki sem 

gæti haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem líklegra er að starfsmannahópurinn sé samleitur 

og möguleiki er á líkindum innan hópsins þó fólkið sé frá ólíkum menningarheimum 

(Fernandez, Carlson, Stepina og Nicholson, 1997). Þriðja og jafnframt síðasta gagnrýnin á 

rannsóknir Hofstede sem farið verður yfir hér, er sú að miklar breytingar hafa átt sér stað 

síðan rannsóknin fór fram árið 1980. Heimurinn hefur staðið frammi fyrir miklum 

umhverfisbreytingum sem gætu hafa haft áhrif á og breytt þjóðmenningarheimum eins 

og er mælt hjá Hofstede (Fernandez o.fl., 1997). Jafnvel þótt hann hafi bætt við tveimur 

menningarvíddum síðar meir, er grunnurinn í fræðunum frá 1980. Það má þó velta 

vöngum yfir þeirri gagnrýni þar sem Beugelsdijk, Maseland og Hoorn (2015) hafa sýnt 

fram á að breyting á menningu er ekki alger og ekki algild. Jafnvel þótt það hafi verið 

breyting á menningu þá er samt ekki sjáanlegur munur á milli mismunandi 

menningarheima þegar þeir eru bornir saman við hvorn annan, þar sem breytingar sjást 

yfir ákveðin tíma hjá ákveðnum löndum. Mismunurinn á milli landa og menningarheima 

er því frekar stöðugur vegna þess að það er ekki bara eitt land sem breytist, heldur eru 

þau öll að breytast og þróast og því er munurinn stöðugur (Beugelsdijk, Maseland og 

Hoorn, 2015). 

4.1.2 Aðrar rannsóknir á þjóðmenningu 

Aðrir rannsóknir á þjóðmenningu hafa einnig litið dagsins ljós og er GLOBE (Global 

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) ein af þeim. Það er 

rannsóknarverkefni þar sem tengsl á milli samfélagslegrar menningar, 

fyrirtækjamenningar og leiðtogafræði fyrirtækja (e. organizational leadership) er skoðuð. 

Hugmyndin kom upphaflega frá Robert J. House sumarið 1991. Þar er menning skoðuð 

bæði í tengslum við menningarlega starfshætti: hvernig hlutirnir eru framkvæmdir og 
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menningarleg gildi: hvernig hlutirnir ættu að vera (Javidan o.fl., 2006). Í stuttu máli þá 

komu fram níu víddir, hver var mæld tvisvar sinnum, starfshættir og gildi hvort á sinn hátt 

(e. respective) og reynt að nálgast líkindi eða ólíkindi í venjum, gildum eða trú og 

starfsháttum milli samfélaga. Víddirnar eru eftirfarandi (House o.fl., 2002): 

1. Valdafjarlægð (e. Power Distance) 

2. Óvissuhliðrun (e. Uncertainty Avoidance) 

3. Mannúðleg afstaða (e. Humane Orientation) 

4. Sameignarstefna I (Stofnana) (e. Collectivism I: (Institutional)) 

5. Sameignarstefna II (í hóp) (e. Collectivism II: (In-Group))  

6. Sjálfsvissa (e. Assertiveness)  

7. Kynjajafnrétti (e. Gender Egalitarianism)  

8. Framtíðarskynjun (e. Future Orientation) 

9. Frammistöðuskynjun (e. Performance Orientation) 

Bæði líkönin, Hofstedes og GLOBE, eru gagnleg þegar kemur að samanburði á milli 

mismunandi stjórnunar á milli menningarheima. Báðir höfundar höfðu ólíkar útskýringar 

og rök á bak við sín viðhorf og val á mælingum þeirra er varðar menningarvíddirnar og 

uppruna þeirra (House o.fl., 2002; Shi og Wang, 2011). Hofstede heldur því fram að Globe 

hafi aðlagað hans víddir og gert að sínum og bætt síðan við fimm víddum (Hofstede, 

Hofstede og Minkov, 2010). Samkvæmt House o.fl. (2002), eiga sex af þeirra 

menningarlegu víddum uppruna sinn að rekja til menningarvídda Hofstedes (Shi and 

Wang, 2011). Dæmi um aðrar rannsóknir á þjóðmenningu eru The World Values Survey 

frá Inglehart þar sem gagnasöfnun hófst árið 1981, rannsókn frá Trompenaars frá 1993 

og rannsókn frá Hall frá 1983, en þeim verða ekki gerð frekari skil hér.  

4.2 Fyrirtækjamenning 

Sú menning sem verður til innan fyrirtækja kallast fyrirtækjamenning. Fjölmargar 

skilgreiningar og kenningar hafa komið fram á síðustu árum sem snúa að 

fyrirtækjamenningu þar sem athygli á fyrirbærinu hefur aukist á síðustu áratugum 

(Morgan, 2006). Algengast er að skilgreiningar á fyrirtækjamenningu feli í sér venjur, tákn 

og reglur, gildi, viðhorf og skoðanir og hegðun starfsfólks. Fyrirtækjamenning er einn af 
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lykilþáttum skipulagsheilda þegar afkoma og velgengni þeirra er skoðuð og er sá þáttur 

sem hefur hvað mest áhrif á árangur þeirra (Schein, 1999). Hægt er að líkja 

fyrirtækjamenningu við persónuleika einstaklinga þar sem engar tvær manneskjur búa 

yfir sama persónuleikanum. Það sama er hægt að segja um fyrirtæki, að engin tvö 

fyrirtæki búi yfir sömu menningunni og þar af leiðandi getur fyrirtækjamenning verið jafn 

mismunandi og þær eru margar (Morgan, 2006). Fræðimaðurinn Daft (2001) vill meina 

að fyrirtækjamenning sé tilfinningahlutinn hjá fyrirtæki, að allt starfsfólk eigi á einhvern 

hátt þátt í því að mynda og þróa hana og að hún hafi áhrif á hegðun og skilvirkni starfsfólks 

(Daft, 2001). Fáir starfsmenn tækju fagnandi á móti breytingum á þeirra 

fyrirtækjamenningu. Stjórnendur myndu hins vegar upplifa minna viðnám frá starfsfólki 

ef þeir skildu og kynnu að meta núverandi fyrirtækjamenningu áður en þeir færu af stað 

með breytingar. Þá gætu þeir notað þann skilning til að styrkja og efla þær breytingar sem 

þeir óska eftir (Beyer og Trice, 1987). 

Edgar Schein (1999) er einn af þeim fræðimönnum sem hefur fjallað töluvert um 

hugtakið í sínum skrifum. Að hans mati er fyrirtækjamenning eitthvað sem sameinar 

ákveðinn hóp einstaklinga hvort sem það er úr námi eða starfi út frá sameiginlegri reynslu 

og gildum. Samskipti á milli starfsfólks hefur áhrif á hvernig fyrirtækjamenning þróast og 

verður til ásamt starfsumhverfi, viðhorfum, hegðun starfsfólks og sjónarmiðum þess. 

Innan hverrar deildar, einingar eða sviðs getur einnig þróast ákveðin menning innbyrðis 

óháð því hver stærð fyrirtækisins er eða hversu yfirgripsmikið skipurit fyrirtækisins er. Það 

á einnig við um vinnuhópa innan deilda og því mynda bæði stór og lítil fyrirtæki með sér 

fyrirtækjamenningu. Það sem er þó einna mikilvægast er að vera meðvitaður um þá 

fyrirtækjamenningu sem er ríkjandi í sínu fyrirtæki og hafa skilning á því fyrir hvað hún 

stendur (Schein, 1999). 

4.3 Menning í Toyota/Japan og aðlögunarhæfni annarra þjóða 

Þegar fyrirtækið Toyota er skoðað má sjá að flestir af hæst settu einstaklingunum í 

framkvæmdastjórn eru japanskir karlar og að rætur fyrirtækisins eru í dreifbýlu úthverfi í 

Nagoya í Japan (Takeuchi o.fl., 2008). Þeir sem hafa skoðað Japan og framleiðslu þar í 

landi tala um að framleiðslufærni þeirra virðist vera rótgróin í menningunni sjálfri (Zipkin, 

1991). Þrátt fyrir að hugmyndafræðin, einnig kallað TPS (e. Toyota production system), 

hafi verið rannsökuð eins mikið og raun ber vitni og margir reynt að líkja eftir henni þá 
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hefur Toyota samt sem áður haldið forystu þegar kemur að samkeppnisaðilum og mjög 

fá fyrirtæki virðast hafa náð sama árangri (Spear, 2004). Toyota hefur í gegnum tíðina 

fjallað mjög opinberlega um starfshætti sína og vinnuaðferðir en fyrir einhverjar sakir 

hefur reynst erfitt fyrir önnur fyrirtæki að líkja nákvæmlega eftir Toyota (Pay, 2008). 

Verkfæri straumlínustjórnunar og hugmyndafræðin sjálf hefur hrifið stóran hluta hins 

vestræna heimsins, en kerfið er eins japanskt og iðnaðarferli getur verið (Zipkin, 1991). 

Það eru tengsl verkfæranna og tækninnar í bland við frammistöðu japanskra 

framleiðsluferla sem skapa þessar einstöku aðstæður úr umhverfinu (menning, 

menntakerfi, trúarbrögð, saga og landafræði) sem leiðir til framúrskarandi frammistöðu. 

Þetta hefur sýnt fram á sérstöðu Japans þegar kemur að framleiðsluaðferðum og bendir 

einnig til þess hversu mikil áskorun það getur reynst að nota þær utan Japan (Pil og 

McDuffie, 1999). Talið er að minna en 5% fyrirtækja sem reyna að innleiða lean-tólin nái 

í raun þeim árangri sem var ætlast til og aðeins 25% fyrirtækja ná umtalsverðum 

niðurstöðum (Pay, 2008). Ein ástæðan fyrir því getur verið skortur á hnattrænum skilningi. 

Flestar tilraunir til þess að innleiða TPS hafa verið nokkuð yfirborðskenndar (Liker, 2004) 

og kerfislægri nálgun hefur ekki verið fylgt. Þá virðist aðallega á því bera að verkfærin og 

starfshættirnir séu skoðuð og fyrirtæki reyni að yfirfæra þau yfir á sitt fyrirtæki án þess 

þó að skilja heildarmyndina og hugmyndafræðina sem liggur að baki. Það getur leitt til 

þess að fyrirtæki sitji uppi með mjög stíft kerfi sem endist ekki lengi. Það er hægt að 

innleiða verkfærin og starfshættina í fyrirtæki en það ber ekki árangur ef starfsfólk 

fyrirtækisins þekkir ekki hugmyndafræðina og er ekki samstíga í ferlinu (Spear og Bowen, 

1999). Það virðist því vera skýrt að uppruna straumlínustjórnunar megi rekja til japanskrar 

fyrirtækjamenningar og byggist á japanskri þjóðmenningu (Lacksonen, Rathinam, Pakdil 

og Gulel, 2010).  

Þegar japönsk fyrirtæki hafa unnið með hugmyndafræðina annar staðar en í Japan, í 

hinum vestræna heimi, hafa þau þurft að aðlaga verkfærin og hugmyndafræðina að 

þörfum vestræns starfsfólks. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða ástæða liggi 

að baki því að fjölþjóðafyrirtæki, á milli Japans og Vesturlanda, nái ekki jafn miklum 

árangri með hugmyndafræðinni og hefur verið sýnt fram á að menningarmunur er ein af 

meginástæðum (Adler og Cole, 1993; Brown, Rugman og Verbeke, 1989). Þetta sama 

virðist eiga við um bandarísk fyrirtæki sem reyna að miðla þeirra stjórnunaraðferðum 

utan Bandaríkjanna. Ýmsar kenningar sem snúa að fyrirtækjum eiga uppruna sinn þaðan, 



 

37 

til Bandaríkjanna, og þar af leiðandi passa þær ekki inn í menningarheim annarra landa. 

Ef við leiðum hugann að þeim erfiðleikum sem að önnur (þróunar) lönd standa frammi 

fyrir þegar kemur að efnahagslegri þróun þá er það eitt og sér röksemdarfærsla fyrir því 

að draga megi í efa notkun og skilvirkni vestrænna stjórnunaraðferða annar staðar en í 

vestrænum löndum (Hofstede, Neuijen, Ohayv og Sanders, 1990). Þegar lean-tól og 

starfshættir eru innleidd í vestrænum löndum standa þau fljótlega frammi fyrir 

menningarlegum hindrunum sem koma í veg fyrir að þau nái fullkomnum árangri eftir 

innleiðinguna. Lykillinn að árangri virðist vera sá að það þurfi þessa sérstaka blöndu af 

japanskri fyrirtækjamenningu í bland við þjóðmenningu þeirra til þess að innleiðingin á 

straumlínustjórnun beri jafn mikinn árangur og sést hefur í Japan (Lacksonen o.fl., 2010). 

Ekki er nóg að yfirfæra hugmyndafræðina frá Toyota yfir í annað fyrirtæki heldur þarf að 

gera breytingar á og aðlaga hana að aðstæðum hverju sinni. Þannig standa fyrirtæki 

frammi fyrir þeirri áskorun að aðlaga sína starfshætti og reglur að þeim kröfum sem eru 

til staðar í hinu staðbundna umhverfi á sama tíma og það þarf draga úr áhrifum af því að 

þau séu í öðru menningarlegu umhverfi því annars er hætta á að hugmyndafræðinni verði 

hafnað (Zipkin, 1991; Pil og McDuffie, 1999; Lee og Jo, 2007). Þar af leiðandi og vegna 

þess að menning hefur nánast áhrif á alla þætti mannlegrar hegðunar getur góður 

skilningur á því hvaða áhrif þjóðmenning hefur, komið að góðum notum fyrir þá 

stjórnendur sem starfa í fjölþjóðlegu viðskiptaumhverfi (Javidan o.fl., 2006).  

Annar þáttur sem þarf að taka tillit til þegar hugað er að innleiðingu á 

straumlínustjórnun er þroski fyrirtækisins. Stefna straumlínustjórnunar ætti í flestum 

tilfellum að breytast og þróast með líftíma fyrirtækisins. Ný og ung fyrirtæki standa ekki 

frammi fyrir sömu áskorunum þegar kemur að innleiðingu á straumlínustjórnun 

samanborið við eldri og þroskaðri fyrirtæki (Dora, Van Goubergen, Molnar, Gellynck og 

Kumar, 2012). Þau verkfæri og tækni sem þarf til þess að ná árangri í annars vegar ungum 

og hins vegar þroskuðum fyrirtækjum eru ekki þau sömu þar sem umhverfi fyrirtækja 

breytist verulega eftir því á hvaða þroskastigi þau eru. Það, hvaða verkfæri og starfshætti 

fyrirtæki myndu tileinka sér úr hugmyndafræðinni, fer að miklu leyti eftir þroska þeirra 

(Kirby og Greene, 2003). Einnig getur stærð fyrirtækja verið áhrifaþáttur við innleiðingu 

(Dora o.fl., 2012). Áskoranir sem fyrirtæki standa frammi fyrir geta orðið fleiri þegar 

innleiðingin fer fram í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem búa yfir takmörkuðum 
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auðlindum í samanburði við stór fjölþjóðleg fyrirtæki (Achanda, Shehab, Roy og Nelder, 

2006).  

Það að innleiða lean og endurgera framleiðslukerfi Toyota ætti ekki að þýða að það sé 

nákvæm endurgerð eins og upprunalega framleiðslukerfi Toyota heldur þarf hvert og eitt 

fyrirtæki að aðlaga það að eiginleikum og sérkennum síns fyrirtækis (Lee og Jo, 2007). Það 

þýðir ekki að endurgera lean-verkfærin og starfshættina í blindni heldur snýst þetta líka 

um að skapa menningu og því er nauðsynleg aðlögunarhæfni breytileg eftir hverju landi 

fyrir sig (Takeuchi o.fl., 2008).  
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5 Aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem stuðst var við. 

Fjallað verður um aðferðafræði, gagnagreiningu, viðmælendur, úrvinnslu gagna ásamt 

takmörkunum og stöðu rannsakenda.  

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en með þeim reynir 

rannsakandinn að skilja hlutina fremur en að spá fyrir um þá og gögnum er m.a. aflað í 

gegnum viðtöl og vettvangsathuganir. Eigindleg aðferðafræði felur því ekki í sér 

alhæfingargildi og byggist ekki á tölulegum mælingum eða tölfræðigögnum. Umfram allt 

er sjónum beint að því að öðlast heildrænan skilning á samhengi og eðli ákveðinna 

kringumstæðna eða fyrirbrigða sem eru til staðar innan samfélagsins. Hegðun og 

tilfinningar fólks eru skoðaðar ásamt því að reynt er að komast í frekari skilning um hvað 

liggur að baki hjá viðmælendum. Þannig öðlast rannsakandinn frekari innsýn í tilgang, 

upplifanir og skilning viðmælenda á raunveruleikanum (Punch, 2014). Gagnaöflun fer 

fram í raunverulegum aðstæðum á milli rannsakenda og viðmælenda. Rannsakandinn er 

mælitækið í eigindlegum rannsóknaraðferðum og því er það lykilatriði að rannsakandinn 

sjálfur geri sér grein fyrir eigin viðhorfum og fyrirframgefnum hugmyndum um 

viðfangsefnið hverju sinni. Mikilvægt er að rannsakandi mæti viðmælendum á 

jafningjagrundvelli og reyni eftir fremsta megni að skilja reynslu viðmælenda út frá þeirra 

sjónarhorni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Á milli viðmælenda og rannsakenda geta 

myndast ákveðin tengsl og því geta samskipti þeirra á milli orðið töluvert persónulegri en 

gerist í megindlegum viðtölum. Gagnkvæm virðing þarf að vera til staðar og þurfa 

viðmælendur og rannsakandi að vera opnir fyrir hvorum öðrum, láta sér umhugað að 

skilja það sem fram fer og samsinna sjónarhorni hvors annars. Viðtöl geta verið eins 

misjöfn og þau eru mörg og er ýmislegt sem þarf að huga að; viðmælendur gætu breytt 

frásögn sinni vegna andstæðukenndra þátta, viðmælendur gætu tjáð sig á misskýran hátt 

og mismikil dýpt næst hjá hverjum viðmælenda fyrir sig. Þessir þættir geta verið 

mikilvægir og því ætti að taka þá með þegar kemur að úrvinnslu gagnanna fremur en að 

líta á þá sem veikleika. Í upphafi rannsóknar er venjan að rannsakandi nálgist 

viðfangsefnið með opnum hætti en þegar líður á verða spurningarnar afmarkaðri þar sem 

leitast er eftir því að ná dýpt í eigindlegum viðtölum. Einnig er leitast eftir því að skoða 
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viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum til þess að ná fram eins mörgum sjónarhornum og 

möguleiki er á, en þó ávallt með tilgang rannsóknar að leiðarljósi (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

5.2 Gagnagreining 

Þessi rannsókn byggist á aðferðum og hugmyndum um grundaða kenningu. Henni var þó 

ekki fylgt til hins ýtrasta heldur var unnið eftir megináherslum aðferðarinnar. Helstu 

einkenni grundaðra kenninga eru þau að kenningar eru þróaðar út frá þeim gögnum sem 

hefur verið safnað saman og þær greindar á kerfisbundinn hátt. Þessi aðferð kemur sér 

vel þegar engin einhlít kenning er til staðar um viðfangsefnið og rannsakandinn býr ekki 

yfir þeirri þekkingu sem þarf til þess að setja fram tilgátu um efnið áður en sjálf 

gagnaöflunin hefst (Creswell, 2007). Rannsóknarspurning sem farið er af stað með þarf 

að vera sveigjanleg og opin í upphafi rannsóknar en það er til þess að rannsakandinn hafi 

færi á að kynna sér efnið vandlega. Helsta markmið hennar er að veita áherslum 

rannsakandans eftirtekt og halda sig við það sem er mikilvægt. Það er því viðbúið að 

rannsóknarspurningin muni taka nokkrum breytingum eftir því sem fleiri gagna er aflað. 

Þegar kemur að notkun fræðilegra heimilda er henni alla jafnan haldið í lágmarki þar til á 

seinni stigum rannsóknarinnar eða þar til að í ljós hafa komið helstu áherslur í þeim 

gögnum sem hefur verið safnað (Punch, 2014). Mikið samspil á sér stað, í gegnum allt 

rannsóknarferlið, á milli gagnasöfnunar og greiningar og því er ekki hægt að segja að 

vinnuferlið sé línulegt. Farið er fram og til baka í gögnum og farið er á milli aðferða en 

greining á gögnum felur m.a. í sér teikningar á skýringarmyndum og minnisblaðaskrifum 

og kallast stigin í ferlinu sjálfu valkóðun, öxulkóðun og opin kóðun (Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir,2013). Grunduð kenning var mótuð af Glaser og Strauss (1967) og kom fyrst 

fram árið 1976 þegar þeir gáfu út bók sína. Hins vegar hefur ágreiningur þeirra á milli 

orðið til þess að tvær mismunandi aðferðir urðu til innan grundaðra kenninga. Samkvæmt 

Strauss á rannsakandi að nota vel skilgreind kóðunarviðmið þegar kemur að greiningu á 

gögnum en samkvæmt Glaser á kóðun á gögnum sér stað eftir því sem rannsóknargögnin 

gefa tilefni til (Kelle, 2005). Sú kenning sem myndast síðan að lokinni rannsókn sprettur 

upp frá gögnunum sjálfum fremur en að vera þær hugmyndir sem rannsakandi bjó yfir 

áður (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013).  
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5.3 Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum þessarar rannsóknar var notast við tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling) en til eru ýmis samheiti yfir þessa tegund úrtaka. Tilgangsúrtak er þegar 

viðmælendur eru valdir eftir því sem hentar best með markmið rannsóknarinnar í huga. 

Þeir viðmælendur sem eru valdir hafa persónulega reynslu eða þekkingu á því sem á að 

rannsaka. Það má segja að í eigindlegum rannsóknum sé í flestum tilfellum unnið með 

tilgangsúrtök þar sem úrtökin eru oftast miðuð að markmiðum rannsóknarinnar og þeim 

sem hafa þekkingu eða reynslu á viðfangsefninu. Það er því mikilvægt að rannsakandi 

sjálfur útlisti á nákvæman hátt þá leið sem farin var við val á sínu úrtaki. Markmið þessarar 

rannsóknar var að taka viðtöl við þrjá millistjórnendur í fjórum fyrirtækjum sem höfðu 

innleitt hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Viðmælendur þurftu að hafa reynslu af því 

að vinna eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar í starfi sínu eða þekkja til hennar 

innan fyrirtækisins. Til að finna fyrirtæki sem hafa innleitt hugmyndafræðina skoðaði 

rannsakandi lista yfir fyrirtæki sem vinna eftir hugmyndafræðinni hjá Stjórnvísi, sem er 

stærsta stjórnunarfélag á Íslandi. Þann 24.-26. janúar var sendur út tölvupóstur með 

beiðni um þátttöku á 6 fyrirtæki. Bæði var sendur tölvupóstur á fyrirtækjanetfang og á 

framkvæmdastjóra eða mannauðsstjóra eftir þeim upplýsingum sem lágu fyrir hverju 

sinni. Svör bárust frá þremur fyrirtækjum þegar í stað og viðtölin voru bókuð. Í þessum 

þremur fyrirtækjum var það stjórnandi sem valdi þrjá viðmælendur innan fyrirtækisins 

sem hann taldi að hefðu komið að innleiðingu eða þekktu til ferlisins og kom á sambandi 

á milli rannsakanda og viðmælanda og er talað um slíkt úrtak sem snjóboltaúrtak (Punch, 

2014). Þann 28. febrúar 2019 var aftur sendur út tölvupóstur á þrjú fyrirtæki í leit að fleiri 

þátttakendum en engin svör bárust rannsakanda. Erfiðlega gekk því að fá fjórða og síðasta 

fyrirtækið til þátttöku en að lokum var það fjölskyldumeðlimur rannsakanda sem tengdi 

saman rannsakanda og fjórða fyrirtæki rannsóknarinnar. Hjá einu fyrirtæki gátu einungis 

tveir viðmælendur veitt viðtal þar sem þriðji aðili forfallaðist og ekki var hægt að fylla upp 

í hans skarð sökum anna hjá fyrirtækinu. Hafa ber í huga að viðmælendur voru ýmist valdir 

af yfirmanni fyrirtækisins eða fulltrúa hans og því hafði rannsakandi ekki áhrif á það hverjir 

voru valdir sem viðmælendur. Rannsakandi veit ekki hvað liggur að baki vali á 

viðmælendum sem gæti verið galli fyrir rannsóknina. Allir viðmælendur rannsóknarinnar 

voru rannsakanda ókunnugir. Vegna þeirra „erfiðleika“ sem rannsakandi stóð frammi fyrir 

þegar kom að því að finna þátttakendur eru fyrirtækin ekki öll af sömu stærðargráðu eða 
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innan sömu atvinnugreinar. Notast var við stærðarflokkun á fyrirtækjum út frá þeirri 

flokkun sem notuð er innan Evrópusambandsins og á Íslandi og má sjá í töflu 2. Þá teljast 

lítil fyrirtæki vera með 10-50 starfsmenn, meðalstór fyrirtæki með 51-250 starfsmenn og 

stór fyrirtæki eru með fleiri en 250 starfsmenn (Viðskiptaráð Íslands, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fyrirtæki A hefur verið starfrækt í fjölda ára og er stórt með mikinn fjölda 
starfsfólks 

 Fyrirtæki B er ungt og með fámennan starfsmannahóp. 

 Fyrirtæki C hefur verið starfrækt í fjölda ára og er stórt. Það er fjölþjóðafyrirtæki 
með starfsemi í nokkrum löndum. 

 Fyrirtæki D er stofnun af mjög stórri stærðargráðu með starfstöðvar á nokkrum 
stöðum og stóran hóp starfsfólks.  

5.4 Gagnasöfnun, úrvinnsla og greining 

Í þessari rannsókn voru viðtöl undirstaða gagnaöflunarinnar. Tekin voru 11 

einstaklingsviðtöl á tímabilinu 19. febrúar til 15. apríl árið 2019. Viðtölin voru hálfstöðluð 

en það felur í sér að viðfangsefnið er fyrir fram ákveðið þar sem viðtalsrammi er hafður 

til hliðsjónar með þeim lykilatriðum sem rannsakandi hefur í hyggju að koma inn á. Hvert 

viðtal þróast þó áfram á misjafnan hátt og ekki skiptir máli í hvaða röð er rætt um þau 

atriði sem eru fyrir fram ákveðin. Rannsakandinn þarf að taka vel eftir, vera sveigjanlegur 

og tilbúinn að fara nánar út í atriði sem koma fram frá viðmælenda í hverju viðtali fyrir 

sig. Markmiðið með hverju viðtali er að skilja upplifun og viðhorf hvers viðmælenda fyrir 

sig (Punch, 2014). Viðtalsramminn var því opinn og sveigjanlegur. Fyrst voru 

inngangsspurningar og síðan var viðtalsrammanum skipt upp eftir tímabilum í 

innleiðingarferlinu: fyrir innleiðingu, á meðan á innleiðingu stóð og eftir innleiðingu. 

Spurningar voru aðlagaðar að hverjum viðmælenda fyrir sig eftir því hvernig þeir komu að 

Tafla 2: Stærðarflokkun fyrirtækja 
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innleiðingarferlinu sjálfu og því var viðtalsramminn einungis hafður til hliðsjónar. Hægt er 

að nálgast viðtalsrammann í viðauka 1. 

Reynt var eftir fremsta megni að hafa viðtölin eins eðlileg og hægt er og fóru þau því 

öll fram á vinnustað viðkomandi viðmælenda og á þeim tíma sem hentaði hverjum og 

einum. Leiðandi spurningar voru sniðgengnar eftir fremsta megni ásamt því að koma í veg 

fyrir að skoðanir rannsakanda kæmu fram til að hafa sem minnst áhrif á framgang 

viðtalanna. Reynt var eftir fremsta megni að ræða á opinskáan hátt um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Öllum viðmælendum var heitið trúnaði sem og fyrirtækjunum og 

viðmælendum voru gefin dulnefni í þessari rannsókn, sjá töflu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðtölin stóðu yfir í 40 til 75 mínútur hvert, samtals 589 mínútur, og voru hljóðrituð á 

síma rannsakanda og afrituð í kjölfarið. Þá voru einnig skráðar niður viðeigandi 

upplýsingar eins og aðstæður viðtalanna og hugleiðingar eftir viðtal til þess að 

rannsakandi ætti auðveldara með að koma sér inn í viðtalið þegar greiningarvinnan hæfist 

af alvöru. 

Greining gagna hófst í raun á sama tíma og viðtölin fóru fram þar sem rannsakandi velti 

fyrir sér þeim upplýsingum sem komu fram hverju sinni og leitast var eftir því að rýna í 

orð og merkingu viðmælenda. Eftir hvert viðtal voru ýmsar vangaveltur og íhuganir settar 

á blað sem getur verið mikilvægt í kjölfar viðtala, á meðan þau eru enn fersk í minni manns 

(Kvale og Brinkman, 2009). Að afritun lokinni hófst úrvinnslan. Hún felur í sér endurtekinn 

yfirlestur á gögnum þar sem farið er ítarlega yfir þau með það í huga að svara 

Tafla 3: Yfirlit yfir viðmælendur 
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rannsóknarspurningum. Þar á eftir hófst kóðunin en það er leið til þess að leggja mat á og 

skipuleggja gögnin með það í huga að öðlast skilning á innihaldi þeirra. Skilningur á 

gögnunum breytist í sífellu og á sama tíma flækist flokkunin og því getur kóðunin reynst 

mörgum vandmeðfarin. Þess vegna er einna mikilvægast að gögnin séu lesin ítrekað og 

að allar hugmyndir séu skráðar niður (Kristín Björnsdóttir, 2013). Tilgangur kóðunar er í 

raun og veru að auðvelda greiningarvinnuna fyrir rannsakandanum. Fyrsta skrefið er að 

greina mynstur og þemu í gögnunum sem geta til dæmis verið efnisorð sem koma fyrir í 

sífellu sem eru síðan flokkuð saman (Punch, 2014). Hafist var handa við að greina þrjú 

viðtöl sem rannsakanda fannst áhugaverð með opinni kóðun. Það felur í sér að lesa 

nákvæmlega yfir hvert viðtal, línu fyrir línu og greina. Hver lína fær þá ákveðinn kóða þar 

sem markmiðið er að finna meginþemu sem eiga við. Samhliða því voru athugasemdir 

punktaðar niður á minnisblöð og í tölvu. Seinni viðtöl voru síðan greind málsgrein fyrir 

málsgrein sem er svipuð aðferð en meira efni tekið fyrir í hverjum kóða. Þá var greiningu 

fyrst um sinn skipt niður eftir fyrirtækjum til þess að ná betur utan um innihald viðtala. 

Að því loknu fór fram öxulkóðun þar sem gerð er greining á því hvernig kóðarnir flokkast 

saman og skarast og yfir- og undirefnisflokkar eru myndaðir. Síðan fór fram litakóðun þar 

sem hverjum flokki var úthlutað ákveðinn litur sem auðveldar yfirsýn og vinnu með 

gögnin. Að lokum stóðu eftir 4 yfirþemu sem eru: fólkið á bak við breytingarnar, aukið 

álag, breytingar á fyrirtækjamenningu og eftirfylgni.  

5.5 Siðferðileg álitaefni og takmarkanir rannsóknar 

Við gerð þessarar rannsóknar var farið eftir siðareglum Háskóla Íslands og vinnubrögð 

vönduð eftir fremsta megni (Háskóli Íslands, e.d). Þegar kemur að réttmæti eigindlegra 

rannsókna er það fremur metið út frá listrænum heiðarleika (e. artistic integrity) en 

vísindalegri hlutlægni (e. scientific objectivity) og er einblínt á þýðingu 

rannsóknarniðurstaðna fremur en stjórn í rannsóknarferlinu. Í eigindlegum rannsóknum 

er rannsakandinn sjálfur mælitækið og því skipta vönduð og fagleg vinnubrögð höfuðmáli 

þegar kemur að gæðum rannsóknarinnar. Eins og áður hefur komið fram þarf 

rannsakandinn að vera með opinn hug og setja sig í aðstæður viðmælenda eftir bestu 

getu ásamt því að leggja sitt persónulega mat til hliðar (Kvale og Brinkmann, 2009)). 

Fullum trúnaði var heitið við viðmælendur, hagsmunir þeirra voru hafðir í fyrirrúmi og 

þess gætt eftir fremsta megni að engar persónulegar upplýsingar kæmu fram á neinn hátt. 
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Öll gögn sem var safnað voru meðhöndluð af varfærni og verður fargað að lokinni 

rannsókn. Rannsakandi þessarar rannsóknar er 26 ára kona. Hún hefur engin tengsl við 

neitt þeirra fyrirtækja sem tók þátt í rannsókninni og þekkti þar að auki engan 

viðmælenda persónulega. Rannsakandi telur ólíklegt að staða hennar sem nemanda muni 

hafa áhrif á niðurstöður rannsóknar.  

Fjöldi viðmælenda í þessari rannsókn gætu talist til takmarkana þar sem þeir eru 11 

talsins. Samkvæmt grundaðri kenningu á að taka eins mörg viðtöl og nauðsynlegt er 

þangað til rannsakendur finna fyrir mettun (Corbin og Strauss, 2014). Því var ekki hægt að 

fylgja nákvæmlega eftir sökum tímaramma þessarar rannsóknar. Viðmælendur voru 

ýmist valdir af yfirmanni fyrirtækisins eða fulltrúa hans og því veit rannsakandi ekki hvað 

liggur að baki vali á viðmælendum sem gæti verið galli fyrir rannsóknina. Það má þó líta á 

það sem styrkleika að rannsakandi hafði engin persónuleg tengsl við neitt fyrirtæki né 

viðmælenda og var það einungis áhugi rannsakanda á efninu sem varð til þess að 

viðfangsefnið var valið. Það varð einnig til þess að eðlilegt flæði var í viðtölum þar sem 

rannsakandi sýndi viðfangsefni mikinn áhuga og hafði gaman af því að fá innsýn í 

starfsemina hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Það má líta á það jafnt sem veikleika og styrkleika 

fyrir rannsóknina að fyrirtækin eru ekki öll af sömu stærðargráðu né innan sömu 

atvinnugreinar. Erfiðara getur reynst að bera saman fyrirtækin vegna fjölbreytileika þeirra 

en það gefur víðari sýn að þau séu fjölbreytt og sýni sömu mynstur þrátt fyrir það hve ólík 

þau eru.  
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6 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar út frá greiningu á fyrrgreindum 

viðtölum sem fóru fram á milli rannsakenda og viðmælenda. Leitast verður eftir því að 

svara rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi og er svohljóðandi: 

 Hvernig er innleiðingaferli straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum háttað 
út frá sjónarhorni millistjórnenda? 

Við greiningu gagna komu í ljós 4 meginþemu og undir hverju þema komu í ljós kóðar. 

Fyrsta þemað er Fólkið á bak við breytingarnar og undir það falla þrír kóðar sem eru 

Stuðningur stjórnenda, Þátttaka starfsfólks og Ákjósanlegir eiginleikar stjórnenda. Annað 

þemað sem fjallað verður um er Aukið álag og undir það falla tveir kóðar og eru þeir 

Mannekla og Endurskipulag á tíma. Þriðja þemað er Breytingar á fyrirtækjamenningu og 

eru kóðarnir sem falla undir það þrír. Þeir eru Viðhorf og hugarfar, Þekkingarmiðlun og 

Lausnaleit. Þemað Eftirfylgni er fjórða og jafnframt síðasta þemað og undir það falla 

kóðarnir Sérhæft stöðugildi og Lifandi ferli. Yfirþemun og kóðarnir eru rauði þráðurinn í 

gegnum gagnagreiningu rannsóknarinnar þar sem þau tjá niðurstöður viðtalanna. 

Upplifunum og frásögnum viðmælenda verða gerð skil þar sem einnig verður vitnað beint 

til viðmælenda til enn frekari rökstuðnings við niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður 

þó forsaga skipulagsheildanna sem tóku þátt kynnt og greint frá þáttum sem tengjast 

upphafi innleiðingar á straumlínustjórnun hjá hverri skipulagsheild fyrir sig.  

6.1 Forsaga innleiðingarferlis hjá fyrirtækjum 

Hér verður gerð grein fyrir forsögu hverrar skipulagsheildar og henni lýst. Þegar fyrirtæki 

ganga í gegnum breytingar eins og að innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar fara 

þau ekki alltaf eftir fræðunum eða þess sem er mælst til þess að gera. Því verður fjallað 

stuttlega um upphaf ferlisins hjá hverju fyrirtæki fyrir sig hér á eftir. Það er einnig gert til 

þess að gefa lesendum betri innsýn og skilning á samhengi í þeim köflum sem koma í 

kjölfarið. Farið verður yfir það hvað lá að baki ákvörðunum þess að skipulagsheildir hófu 

að innleiða straumlínustjórunun, hver tók ákvörðunina og hver stefna skipulagsheildanna 

er með því að innleiða straumlínustjórnun hjá sér. Um er að ræða 4 fyrirtæki eða 

stofnanir. Hér eftir verður fjallað um þau öll sem fyrirtæki A-D til einföldunar. Öll 
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fyrirtækin höfðu sitt hverja söguna að segja þegar kom að innleiðingunni í sínu fyrirtæki 

og verða þeim gerð skil hér. 

6.1.1 Fyrirtæki A 

Fyrirtæki A er framleiðslufyrirtæki og heildsala. Það flokkast sem stórt fyrirtæki, hefur 

verið starfrækt um langa tíð og er yfir 100 ára gamalt. Svo virðist sem forstjóri 

fyrirtækisins hafi kynnt sér hugmyndafræði straumlínustjórnunar, þótt þetta sniðug 

hugmyndafræði og langað að innleiða hana í fyrirtækið. Innleiðing hófst fyrir 5 árum, árið 

2014, og í kjölfarið voru nokkrir starfsmenn sendir á kynningu á vegum Háskólans í 

Reykjavík. Ekkert formlegt innleiðingarferli var sett fram né unnið eftir slíku og virðist 

stefna stjórnenda vera sú að þeir vilja ekki þvinga hugmyndafræðinni upp á starfsfólk eða 

neyða það til þess tileinka sér hana. Þeir vilja heldur að það uppgötvi sjálft kosti og 

notagildi straumlínustjórnunar, að hugmyndafræðin dreifist um fyrirtækið og að smám 

saman verði allt starfsfólk orðið lean-þenkjandi að eigin frumkvæði. 

6.1.2 Fyrirtæki B 

Fyrirtæki B var stofnað árið 2013 og er því ungt að árum. Það flokkast sem lítið fyrirtæki 

og helsta starfsemi þess er vefverslun. Forstjóri fyrirtækisins var sá sem tók ákvörðun um 

að hefja innleiðingu á straumlínustjórnun og ákvað að frá og með janúar 2018 yrði unnið 

eftir hugmyndafræðinni innan fyrirtækisins. Utanaðkomandi ráðgjafi var fenginn til þess 

að stýra innleiðingunni. Starfsfólki var tilkynnt um komandi breytingar nokkrum 

mánuðum áður en farið var af stað í þær og því gert grein fyrir því að ekki stæði til boða 

að sitja hjá. Starfsfólki var komið í skilning um hvaða ástæður lægju að baki þess að farið 

var af stað með innleiðinguna og var ein af meginástæðunum sú að fyrirtækið þurfti að 

bæta almennt skipulag og starfsferla bæði á skrifstofu og í vöruhúsi. Það kom oftar en 

ekki fyrir að vörur týndust eða gleymdust sem kom sér vissulega ekki vel fyrir fyrirtækið. 

Fyrstu breytingar voru því einkum útlitslegar breytingar í vöruhúsi en þegar leið á og 

starfsfólk varð þjálfaðra í hugmyndafræðinni þróaðist vegferðin yfir í að skoða vinnuferla. 

6.1.3 Fyrirtæki C 

Fyrirtæki C starfar í heilbrigðisgeiranum og hefur verið starfrækt á Íslandi í um það bil 50 

ár. Það hefur starfsemi í nokkrum löndum og flokkast því sem fjölþjóðafyrirtæki og sem 

meðalstórt fyrirtæki á Íslandi. Innleiðing á straumlínustjórnun hófst árið 2009 og kom sú 
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ákvörðun frá þáverandi framkvæmdarstjóra fyrirtækisins. Hann hafði velt þessu fyrir sér 

í nokkur ár, áður en að hann fékk utanaðkomandi ráðgjafa inn í fyrirtækið. 

Hugmyndafræðin var ekki innleidd í allt fyrirtækið heldur einungis í þær deildir sem snúa 

að framleiðslu. Þar heyra nokkrar deildir undir og er staðan í dag misjöfn á milli deilda þar 

sem hver deild hefur þróast áfram og fundið hvað hentar best fyrir sig og tileinkað sér það 

úr hugmyndafræðinni. Engar sérstakar ástæður lágu að baki því að innleiða 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar nema að vera sífellt að bæta sig með því vinna að 

umbótum og besta ferla. Starfsmönnum voru ekki gefnar neinar sérstakar ástæður fyrir 

innleiðingunni nema þá að gera betur í dag en í gær. Í dag sjá þeir hins vegar að með því 

að fara í þessa vegferð bjuggu þeir betur í haginn fyrir framtíðina. Fyrirtækið hefur 

stækkað og aukið framleiðsluna án þess að auka alla umgjörð, húsnæði og starfsfólk.  

6.1.4 Fyrirtæki D 

Fyrirtæki D er ríkisrekin þjónustustofnun og hefur verið starfrækt í langa tíð. Hún flokkast 

sem stórt fyrirtæki og fer starfsemi fram í mörgum byggingum. Innleiðing á 

straumlínustjórnun hófst árið 2011 þegar utanaðkomandi ráðgjafafyrirtæki var fengið til 

aðstoðar. Æðstu stjórnendur voru þeir sem stóðu að baki því að ákveðið var að fara í 

innleiðingu á straumlínustjórnun og hófst undirbúningur að því árið 2009. Þetta var því 

vel ígrunduð ákvörðun þegar innleiðingarferlið hófst. Sú leið var hins vegar valin að láta 

hugmyndafræðina dreifast jafnt og þétt um fyrirtækið í litlum skrefum í upphafi og var 

það áhugi starfsfólks í upphafi sem réði því hvort það sótti námskeið og kynnti sér 

hugmyndafræðina enn frekar. Þar af leiðandi eru ekki allar deildir á sama stað í 

vegferðinni. Eftir því sem tíminn hefur liðið hefur það nánast orðið krafa að allir 

starfsmenn sitji grunnnámskeið í hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Helstu markmið 

með innleiðingunni voru að koma á fót umbótamenningu og bestun á ferlum fyrir 

viðskiptavini. Markmið var einnig að koma hugmyndafræðinni inn í alla stofnunina og var 

verkefnastofu komið á fót til þess að halda utan um og annast ferlið. Vegna þess hve stór 

vinnustaðurinn er hefur innleiðingin gengið hægt fyrir sig en er í stöðugum vexti.  

6.2 Fólkið á bak við breytingarnar 

Undir þemanu Fólkið á bak við breytingarnar voru kóðarnir þrír, stuðningur stjórnenda, 

þátttaka starfsfólks og eiginleikar stjórnenda. Við greiningu gagna kom snemma í ljós í 

ferlinu að viðmælendur tjáðu sig mikið um þátttöku starfsfólks og stjórnenda í gegnum 
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innleiðingarferlið. Sjá mátti að allir höfðu sterkar skoðanir á þeim málum og því lá í augum 

uppi að það yrði fyrsta þemað.  

6.2.1 Stuðningur stjórnenda 

Fyrsti kóðinn sem heyrir undir þemað er stuðningur stjórnenda. Stjórnendur eru í stóru 

hlutverki þegar kemur að innleiðingarferlinu og mátti greina að misjafnt var á milli 

fyrirtækja hversu mikinn þátt stjórnendur tóku í innleiðingarferlinu. Sú þátttaka var 

ofarlega í hugum viðmælenda og af orðum viðmælenda mátti greina að stuðningur og trú 

stjórnenda á verkefninu höfðu mikið vægi, einkum að hún væri í raun undirstaða og 

lykilatriði þegar kemur að árangursríkri innleiðingu á straumlínustjórnun í fyrirtæki. Í 

fyrirtæki B kom greinilega fram að forstjóri fyrirtækisins var mikill þátttakandi í 

innleiðingarferlinu. Allir viðmælendur lýstu því hversu sýnilegur hann var og lýstu því að 

hann mætti á alla morgunfundi og að hann væri einnig mjög aðgengilegur. Þegar líða fór 

á ferlið hjá fyrirtækinu fann forstjórinn fyrir því hjá starfsfólki sínu að það var orðið 

uppiskroppa með hugmyndir að umbótaverkefnum sem það átti að vinna á sinni 

starfsstöð í svokölluðum „lean-tíma“. Frá upphafi innleiðingarinnar var því komið á fót að 

á hverjum morgni er ákveðinn tími tileinkaður straumlínustjórnun og kallast sá tími Lean 

tími. Frá klukkan 9-10 á hverjum morgni er ekki leyfilegt að vinna „vinnuna“ sína heldur á 

fólk að einbeita sér að „lean“-verkefnum í lean-tímanum. Þá tók forstjórinn málið í sínar 

hendur og gerði breytingar til þess að halda uppi dampinum hjá starfsfólki sínu. 

Breytingarnar fólust í því að hver og ein deild vinnur nú sameiginlega sem ein heild að 

umbótaverkefnum sem snerta deildina alla í lean-tímanum. Þetta er lýsandi dæmi fyrir 

þátttöku forstjórans í fyrirtæki B og sýnir skýrt hversu mikill þátttakandi hann er í 

vegferðinni. 

Það sama var hins vegar ekki uppi á teningnum hjá fyrirtæki A og þegar umræðan sneri 

að aðkomu stjórnenda tók Anna til máls: „Ég held að honum [forstjóranum] finnist þetta 

alveg áhugavert og þúveist auðvitað vilja allir spara pening, auðvitað vilja allir gera hlutina 

eins hagkvæmt og kostur er og það bara segir sig alveg sjálft“. Hér lýsir hún því að 

hugmyndafræðin þyki áhugaverð og í augum stjórnenda eru fjárhagslegir ávinningar 

eftirsóknarverðir. Hún sagði síðan í kjölfarið: „Þannig að þúveist við vorum alveg spennt 

en við einhvern veginn náðum ekki að skilja hugtakið samt sko og það er held ég svolítið 

top-down þúveist æðstu stjórnendur þurfa að skilja þetta hugtak“. Rannsakandi fékk það 
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á tilfinninguna hjá fyrirtæki A að stjórnendum hafi fundist hljóma mjög vel út á við að 

innleiða og starfa eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar án þess þó að hugsa 

breytingaferlið til enda. Svo virðist sem hugmyndafræðin hafi átt að dreifast smám saman 

um fyrirtækið sjálfkrafa eftir að nokkrir starfsmenn hefðu setið kynningu á 

hugmyndafræðinni. Auður frá fyrirtæki A var sem dæmi ráðin til starfa hjá fyrirtækinu 

fyrir tveimur árum á þeim grundvelli að aðstoða við innleiðingarferlið. Hún lýsir því þó að 

hún hafi lítinn sem engan stuðning til þess að sinna því og það má finna á henni að það sé 

farin að byggjast upp örlítil innleiðingarþreyta. Hún minntist nokkrum sinnum á það að 

hún bíði eftir því að stjórnendur taki við sér og lýsir yfir mikilvægi þess að þeir séu 

þátttakendur og fyrirmyndir fyrir sitt starfsfólk. Stjórnendur þurfa að vera skýrari þegar 

kemur að starfsháttum innan fyrirtækisins og sagði: 

Þetta þarf allt að koma ofan frá af því að sko fullorðið fólk það er bara eins og 
börn, það fer ekkert lengra en það þarf. Ef að það má gera þetta þá gera þau 
það, við erum bara þannig. Svoleiðis að þú þarft að setja dálítið: svona gerum 
við þetta, dálítið svona uppeldi.  

Agnes var ekki á sama máli og samstarfskonur sínar og vildi meina að stjórnendur tækju 

þátt eins og þeir best gætu en dagleg verkefni hefðu enn þá forgang og því væri erfitt að 

sinna umbótarverkefnum þegar álag væri mikið. Það má þó benda á það að Agnes hefur 

hlotið takmarkaða þjálfun eða kynningu á hugmyndafræði straumlínustjórnunar sem gæti 

verið merki um að hún hafi ekki fullan skilning á hugmyndafræðinni þó hún noti vissulega 

eitt og eitt verkfæri úr verkfærakistunni.  

Það bar einnig á því á meðal viðmælenda hve mikilvægur þáttur það væri að 

stjórnendur séu sýnilegir og tali fyrir breytingunum opinberlega í fyrirtækjum en ekki 

lokaðir af með einum millistjórnanda/starfsmanni í fundarherbergi. Sýnileiki stjórnenda 

auðveldar því starfsfólki sem þarf að framkvæma breytingarnar að vera með opinbert 

umboð frá stjórnendum og að allir starfsmenn séu þá meðvitaðir um breytingarnar. Rúnar 

frá fyrirtæki C sagði: „Það þarf að vera alveg bara skýrt við ætlum að gera þetta. Þetta 

verður að vera bara svolítið svona lína sem að kemur frá stjórnendum, þúveist: þetta 

verður rough en við eigum að gera þetta og við þurfum bara svona að tryggja að þetta 

gangi.“ Hann lýsti síðan upplifun sinni og sagði: 

Ég held að það hafi aðeins klikkað í byrjun, við vorum, menn voru alveg 
rosalega on it sko eða til í þetta en gerðu ekki nógu mikið af því held ég þessu 
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leiðtoga að úttala sig meira um það fyrir fólk sem að þurfti að heyra það sko. 
Það er mjög mikilvægt sko. 

Sara frá fyrirtæki D er sömu skoðunar og lýsti sinni upplifun: „Ég hugsa kannski að 

stjórnendur hefðu mátt vera betur inni í þessu og þarna koma meira inn í svona fyrstu 

verkefnin, vera svona sýnilegri þar“. Það var þó greinilegt hjá viðmælendum fyrirtækis D 

að þeir settu stærð fyrirtækisins fyrir sig og töluðu um að ómögulegt hefði verið fyrir 

æðstu stjórnendur að vera sýnilegir þannig að allir upplifi að þeir séu sýnilegir. Þar væri 

það frekar í höndum millistjórnenda að vera sýnilegir fyrir sínu starfsfólki þar sem þeirra 

hlutverk felst meira í að bera upplýsingar á milli framkvæmdastjórnar og síns starfsfólks 

innan sinnar deildar. Sunna lýsti því þannig að með því að ræða á fundum innan sinnar 

deildar helstu áherslur frá framkvæmdastjórn gerði hún framkvæmdastjórann sýnilegan. 

Á þann hátt væri hennar hlutverk að vera tengiliður hvað þetta varðar. Ekki er þó víst að 

allir millistjórnendur hafi farið þessa leið og því misjafnt á milli deilda hversu sýnilegir 

stjórnendur voru.  

6.2.2 Þátttaka starfsfólks 

Þessi kóði varpar ljósi á þátttöku starfsfólks í innleiðingarferlinu á öllum stigum ferlisins. 

Óhætt er að segja að allir viðmælendur hafi í upphafi fundið fyrir stressi í garð 

breytinganna og er það eðlileg upplifun í slíkum aðstæðum þar sem breytingar á 

daglegum venjum ganga í garð. Það má finna á Heiðu þegar hún lýsir ferlinu að hún hafi 

verið ein af þeim sem var fljót að aðlagast hugmyndafræðinni. Hún lýsir hrifningu sinni á 

straumlínustjórnun og segir meðal annars: „Ég er svo rosalega ferköntuð, mér finnst þetta 

svo þægilegt kerfi og ég er algjör lean lögga sko, ég er bara: af hverju eru ekki allir í lean 

tíma?“ Hún lýsir því að allir starfsmenn fyrirtækisins séu þátttakendur og það má finna 

það greinilega á viðmælendum fyrirtækis B að þær breytingar sem hafa orðið til þessa 

hafa komið frá starfsfólkinu sjálfu. Einnig lýsa allir viðmælendur fyrirtækis B því að þeim 

hafi ekki staðið neitt annað til boða en að vera fullir þátttakendur og að það hafi verið 

ljóst frá fyrsta degi innleiðingarinnar.  

Anna frá fyrirtæki A var ein af þeim sem var þátttakandi í innleiðingarferlinu hjá sínu 

fyrirtæki frá upphafi þar sem hún ásamt nokkru vel völdu starfsfólki var send á námskeið 

á vegum Háskólans í Reykjavík til þess að kynna sér hugmyndafræðina. Hún heillaðist 

strax af hugmyndafræði straumlínustjórnunar og lýsti hrifningu sinni: „Ég var svona eins 
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og ný frelsaður alki að koma af þessu námskeiði sko því ég var alveg bara: Ég var á svona 

Lean námskeiði og allir voru bara svona uugggh.“ Út frá þessu viðmóti sem mætir henni 

má ætla að ekki hafi allt starfsfólk tekið vel á móti hugmyndafræðinni í upphafi. 

Rannsakandi finnur það einnig þegar líður á viðtalið að mikill áhugi sé hjá henni en ákveðin 

ummerki um þreytu er að finna. Það þarf að taka starfsfólkið með í innleiðinguna og hún 

segir: „En þúveist já, maður verður alltaf pínu frústreraður yfir því að hlutirnir gangi ekki 

hraðar... Þúveist það er ekki þar með sagt að við séum ekki að gera gott. Eins og ég segi 

það er bara svona minn innri pirringur sem að og svona óþolinmæði. 

Þegar Agnes lýsti þátttöku starfsfólks mátti greina á svörum hennar að ekki hefðu allir 

jöfn tækifæri til þess. Hún lýsti starfseminni í sinni deild en þar eru vikulegir 

umbótarfundir með framkvæmdastjóra og vel völdu starfsfólki. Á þeim fundum eru 

hugmyndir um umbætur ræddar en að hennar mati er ekki hægt að hafa allt starfsfólkið 

innan deildarinnar á slíkum fundum. Bæði er það vegna þess að ekki gefst tími fyrir það 

ásamt því að það hentar ekki öllum að sitja fundi. Hún hefur sjálf reynslu af því og sagði:  

Það hafa alveg verið fundir þar sem að ég hef bara séð að fundirnir eru ekki 
að virka, það einhvern veginn er ekkert drive í hópnum þúveist þá hef ég bara 
hætt með hópinn í staðinn fyrir að vera að mjólka eitthvað sem að er ekki að 
virka sko, þannig að við einhvern veginn viljum bara reyna að gefa fólkinu 
tækifæri þúveist ef að það fær hugmynd þá getur það skrifað það niður á blað 
og svo verður bara hugmyndin metin. 

Á fundunum er því líka farið yfir þær hugmyndir sem koma frá starfsfólki í gegnum 

svokallaðan hugmyndakassa sem hefur verið settur upp. Þar fær almennt starfsfólk 

tækifæri til þess að koma hugmyndum sínum að úrbótum á framfæri og talaði Agnes um 

hugmyndakassann sem eina mögulega vettvanginn fyrir starfsfólk til þess að taka þátt í 

ferlinu. Á þennan hátt eru almennir starfsmenn virkjaðir og segir hún:  

Einhver sem að er að vinna við einhvern lyftara þarna veit miklu meira heldur 
en ég sem að sit við tölvu skilurðu, þannig að hérna við reynum svona með 
bestu getu að gefa öllum eitthvað tækifæri og þúveist þar sem að 
einstaklingar niðri á gólfi eru ekki að vinna við tölvu fá þá tækifæri með því að 
skrifa þarna inn í þennan hugmyndakassa og svo bara tökum við lengra og 
skoðum, er þetta eitthvað sem er hægt að gera eða ekki. 

Þegar hún var hins vegar spurð að því hvort allir starfsmenn væru meðvitaðir um virkni 

og notkunar á hugmyndakassanum svaraði hún:  



 

53 

Nei, uuuum nei, ég verð að viðurkenna að það er ekki, að hluta til er það líka 
bara út af tungumálaörðugleikum þúveist það eru náttúrulega ekki allir 
íslenskumælandi á lagernum og ekki í framleiðslunni heldur, við náttúrulega 
reynum að sýna þeim að þau hafa einhver áhrif með þessum hugmyndakassa 
skilurðu og sérstaklega ef að þeirra hugmynd er framkvæmd þúveist að þau 
sjá að þau hafi eitthvað þúveist geta haft eitthvað vald, en kannski svona 
þessir þetta heildarmarkmið og það allt ég held að það skili sér ekki alveg 
100% þúveist bara til að vera alveg hreinskilin sko. En já eins og ég segi við 
reynum að gera það með þessum hugmyndakassa en það svona já, kannski 
skilar sér ekki alveg 100% sko. 

Þátttöku almenns starfsfólks til að vinna eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar er því 

ábótavant. Ekki eru allir starfsmenn beinir þátttakendur í ferlinu og það virðist ríkja 

skortur á metnaði til þess að kynna betur fyrir starfsfólki hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar til þess að fá það með í vegferðina. Einnig virðist vanta upp á traust 

í garð almenns starfsfólks þar sem því er ekki gefið færi á að framkvæma þær hugmyndir 

að umbótum sem það fær þar sem allt virðist bundið því að fá samþykki stjórnenda. Á 

sama tíma vinnur Auður hörðum höndum að því að virkja starfsfólk innan sinnar deildar 

og opna augu þess fyrir hugmyndafræðinni og lýsir því: „Það er dálítið svona að ég spyr 

dálítið mikið af fimm af hverju, af hverju, af hverju, af hverju, af hverju, svona reyna að 

leiða svarið sko af því að það er svo mikilvægt að leyfa fólki að koma sjálft með svarið, að 

leyfa því að hugsa“. Hún bendir á að það sé ekki hennar hlutverk að framkvæma 

breytingarnar heldur verður starfsfólk sjálft að eiga hugmyndirnar og segir:  

Stærsti lykillinn er alltaf starfsfólkið, þú þarft alltaf að ná því með þér og þess 
vegna hefur ekki gengið af því að þú þarft að, þau þurfa að eiga hugmyndina. 
Þetta er bara svona eins og gott hjónaband nema karlinn þarf alltaf að eiga 
hugmyndina…. Maður er búin að pota þessu að svo: já ég fékk hugmynd. Bara 
já ég er búin að tala um þetta í hálft ár… og leyfa þeim þá bara að eiga 
hugmyndina. 

Sunna frá fyrirtæki D tekur í sama streng og ítrekar mikilvægi þess að hugmyndir komi frá 

grasrótinni: „En lean er þannig að það er aldrei hægt að, þú getur ekki komið með eitthvað 

svona teymi sem gerir hlutina, þetta þarf að gerast af fólkinu sem að þekkir störfin og er 

að vinna störfin.“ Út frá þessari umræðu má sjá að þátttaka starfsfólks er einn af 

lykilþáttum ef markmiðið er að ná árangri með því að vinna eftir hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar. Flestir viðmælendur virðast meðvitaðir um þetta og Sunna bætir 

því við að þegar starfsfólk finnur fyrir því að það eigi eitthvað í verkefni þá er það 

skuldbundnara því og þegar það gerist þá eykst þátttaka starfsfólks samhliða því.  
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Það ekki hægt að komast hjá því að einhver hluti starfsfólks sýni mótþróa gagnvart 

breytingum og reyni að komast hjá því að taka þátt. Flestir viðmælendur minntust í því 

samhengi á að grundvallaratriði til þess að fá starfsfólk til þess að taka þátt liggi í því 

hvernig það er nálgast. Sara lýsti því:  

Það þarf að nálgast fólk já bara af virðingu og sérstaklega þegar þú ert að, og 
að nálgast fólk sem eru líka bara mjög miklir eins og ég sagði sérfræðingar í 
sínu fagi og það þýðir ekkert fyrir mig að koma og segja einhverju fólki að gera 
hlutina einhvern veginn öðruvísi nema að maður sé búinn að fá það með sér 
í lið. Og að það hafi trú á því og að maður sé að nálgast það á því að það skipti 
viðkomandi líka máli að breyta eða gera betur. 

Það starfsfólk sem hefur hvað mestu sérhæfingu í starfi sínu hjá fyrirtæki D virðist eiga 

í basli með að aðlaga sig aðferðafræðinni. Erfiðlega hefur gengið að virkja það til þátttöku 

en þeim einstaklingum fer þó fækkandi eftir því sem sýnt er betur fram á að 

hugmyndafræðin sé að virka sem skyldi.  

6.2.3 Ákjósanlegir eiginleikar stjórnenda  

Í öllum viðtölum var sammerkt í lýsingum viðmælenda ákveðnir eiginleikar sem hefði 

mátt bera meira á í fari stjórnenda í innleiðingarferlinu. Þeir helstu voru þrautseigja og 

þolinmæði, hugrekki, kjarkur og útsjónarsemi. Breytingar innan fyrirtækja taka tíma og 

því er mikill styrkur fólginn í því að búa yfir þolinmæði. Það eru einnig miklar líkur á því að 

það muni ekki allt ganga upp í fyrstu tilraun og þar kemur þrautseigjan inn. Marka mátti 

á viðmælendum að þessir tveir eiginleikar væru mikilvægir í fari stjórnenda eða þeirra 

aðila sem eru í fararbroddi innleiðingar og þeir haldast í hendur. Til þess að innleiða nýja 

ferla eða verkfæri þurfa stjórnendur að vera staðfastir á sínu ef þeir vilja að eitthvað gangi 

í gegn og mátti greina gremju hjá Auði þegar þetta bar á góma í viðtalinu. Þar virðast 

stjórnendur ekki búa yfir þessum eiginleikum og sagði Auður frá dæmi sem lýsti því vel. Í 

upphafi var reynt að koma á sýnilegri stjórnun innan fyrirtækisins með töflufundum. Það 

virðist ekki hafa gengið sem skyldi í fyrstu tilraun og er upplifun Auðar á þennan hátt :  

Það var gert hérna fyrir einhverjum árum, þá var einn framleiðslustjóri sem 
að gerði það og svo var þessi fundur farinn að leysast upp í bara vitleysu og 
allir muna eftir þessari vitleysu í staðinn fyrir að, þúveist það var farið bara að 
tala um golf og hjóla og fótbolta og svona. Í staðin fyrir að prófa aftur og 
bregðast við því sem fór úrskeiðis þá er bara talað um það sem fór úrskeiðis, 
ekki þúveist höfðum við einhvern ávinning af þessum fundum? Jú flestir segja 



 

55 

að þeir hafi verið góðir, þangað til og þá er spurningin: af hverju prófum við 
ekki aftur? Við vitum hvað fór úrskeiðis, passa okkur að það gerist ekki aftur. 

Hún segir frá því að hún hafi nokkrum sinnum spurt spurninga eins og: af hverju prófum 

við ekki aftur? Þau svör sem hún virðist fá frá stjórnendum eru að „það þýðir ekkert að 

setja þetta hér“ sem lýsir ákveðinni uppgjöf og velta má fyrir sér hvort að smáræði af 

þolinmæði og þrautseigju sé það sem vanti upp á til þess að halda áfram eða reyna að 

nýju það sem hefur farið úrskeiðis. Hjá fyrirtæki C virðast stjórnendur hafa sýnt þolinmæði 

og þrautseigju og þá hafi innleiðingin gengið sem skyldi og lýsti Rakel því svona:  

Þau reyndu að innleiða 5S tvisvar það gekk ekki, við reyndum að innleiða 
tillögukerfi tvisvar sinnum það gekk ekki og svo gekk það. Þau reyndu að gera 
eitthvað kaizen verkefni sem að gekk ekki, en þúveist það er bara partur af 
lærdómsferlinu þegar að maður er að innleiða lean, að læra af mistökunum 
og ég held að bara alltaf sama hvað þú ert að innleiða þá segir fólk: hvað er 
þetta, eitthvað enn eitt nýtt þúveist. Ég heyri þetta hvað sem ég er að gera en 
ég held einhvern veginn að þegar að fólk sá að við vorum ekkert að fara að 
hætta með þetta þá svona gekk þetta betur. 

Viðmælendur fyrirtækja A, C og D minntust allir á það, með einum eða öðrum hætti, 

að innleiðingarferlið hefði gengið mjög hægt fyrir sig og að það mætti að einhverju leyti 

rekja til þess að það vanti kjark í stjórnendur. Með því er átt við að þegar kemur að því að 

taka stórar ákvarðanir þurfi að búa yfir kjarki til þess að taka af skarið. Algengt er, 

samkvæmt viðmælendum, að stjórnendur láti stórar ákvarðanir frekar sitja á hakanum en 

það eru einmitt þeir sem þurfa að taka af skarið ef þeir vilja ná fram róttækum 

breytingum. Ferlið sjálft virðist hafa verið tekið í miklum hænuskrefum hjá fyrirtæki A og 

D og sagði Anna: „Ég held að það skorti ekkert á viljann en hérna ég held að okkur eins og 

þúveist öllum öðrum, skorti svolítið á hérna dooið.“ Sunna lýsti áhyggjum sínum hvað 

þetta varðar og talaði um að fólk gæti misst trúna á hugmyndafræðina því krafturinn væri 

ekki nægilega mikill og hlutirnir gerast of hægt. Hún talaði einnig um að ef að hún væri að 

fara að stað í innleiðingu í dag þá myndi hún mælast til þess að vera kjarkmeiri. Það sem 

væri hægt að gera til þess að sporna við því að fólk missi trúna er að koma á fót litlum 

áfangasigrum í gegnum ferlið svo þátttakendur upplifi ekki uppgjöf.  

Mannleg samskipti er einnig þáttur sem stjórnendur þurfa að hafa lag á, óháð því hvort 

breytingar séu fyrirhugaðar eða ekki. Þegar hins vegar kemur að breytingum reynir meira 

á þann þátt í fari stjórnenda. Stór þáttur í breytingaferli snýr að því að breyta daglegum 

venjum og rútínum fólks sem hafa alla jafna verið lengi við lýði. Þá skiptir máli að ná 
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starfsfólki með sér í vegferðina og nálgast starfsfólk sitt af virðingu sem leiðir frekar af sér 

samvinnuþýtt starfsfólk en að það sýni mótþróa. Rakel frá fyrirtæki D lýsti sinni upplifun:  

Ég held að þúveist eins og ég segi í byrjun þá var reynt að gera breytingar við 
starfsmenn það var sagt: svona á að gera þetta og einhver svona löggu leikur 
og eitthvað svona og það gekk ekki upp. En á meðan að maður gerir þetta 
með fólki og gefur þeim svona benefit of the doubt og bara hlustar á þau og 
ber virðingu fyrir þeim þá gengur þetta betur. 

6.3 Aukið álag 

Einn þáttur breytinga sem er óumflýjanlegur er að starfsfólk upplifir aukið álag og er það 

annað þema rannsóknarinnar sem kom í ljós við greiningu gagna. Þegar viðmælendur 

töluðu um álag minntust þeir flestir á að þar væru áskoranir í tengslum við mönnun og 

tíma stór þáttur. Á tímum sem þessum þar sem hraði samfélagsins er sífellt að aukast 

virðist fólk almennt vera mjög upptekið og eiga í nógu að snúast. Kóðarnir undir þemanu 

eru því tveir talsins og eru Mannekla og Endurskipulag á tíma. 

6.3.1 Mannekla 

Þetta þema endurspeglar aukna þörf á starfsfólki eða aukið svigrúm fyrir það starfsfólk 

sem fyrir er þegar fyrirtæki ganga í gegnum breytingar. Viðmælendur upplifðu allir á 

einhverjum tímapunkti aukið álag í starfi. Ein ástæða þess getur verið að hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar virka á þann hátt að breytingarnar þurfa að koma frá starfsfólkinu 

sjálfu og því sé ekki hægt að koma með hóp fólks inn sem framkvæmir breytingarnar og 

lýsti Sunna því: „Ég held að það myndi aldrei virka ef það kæmu bara einhverjir svona lean 

þjálfarar sem að gerðu ekkert annað, þú veist það vantar þá einhvern vegin svona 

grasrótina eða hérna innsýnina held ég”. Það er starfsfólkið sem þarf að framkvæma 

breytingarnar og þar af leiðandi er mikilvægt að það sé nægur mannskapur til taks til þess 

að sinna þeim. Eins og Rúnar frá fyrirtæki C bendir á, þá væri gott að fá starfsfólk til þess 

að leysa af starfsmann sem er til dæmis að sinna umbótaverkefni. Því ef að hans daglegu 

verk safnast upp á meðan hann sinnir verkefninu er mikil hætta að hann upplifi of mikið 

álag að verkefnavinnu lokinni. Hann lýsti þessu með eftirfarandi dæmi: 

Á meðan að allir voru í þessu sko þá varstu að ýta frá þér verkum á meðan svo 
þegar þessir 2-3 dagar eru búnir og þú hefur gefur þér 30 daga til að vinna 
eftir þennan lista þá byrjar svona reality að kicka inn sko þúveist það er þú 
ýttir frá þér fullt af hlutum á meðan að þú varst í þessu og hérna sem bíða 
bara og þúveist ég meina eins og maður í viðhaldsdeild sem að tekur þátt í 
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svona verkefni, það er fullt af hlutum sem að hann bara bíður með að gera á 
meðan að hann er í þessu og svo stekkur hann í það þegar að hann er búinn 
og þá verður alltaf erfiðara og erfiðara að komast í þessi hérna þessa 
umbótapunkta og ef þú klárar þetta ekki þá missir fólk trúna. 

Breytingar sem þessar mega ekki vera of íþyngjandi fyrir starfsfólk og bætti hann við: „Þú 

þarft þá náttúrulega að gefa einhvern slaka sko á móti, þú þarft að geta hérna þá fært 

einhverja vinnu yfir á aðra sko tímabundið.“ Með því að vinna stöðugt að því að koma 

hugmyndafræðinni inn í menningu fyrirtækisins og að hún verði hluti af daglegum 

athöfnum starfsfólks þá upplifir það minna rask daglega og töluðu viðmælendur frá 

fyrirtækjum B, C og D um að það væri meginmarkmiðið. Það tekur vissulega tíma að vinna 

að því en samkvæmt Rúnari er það varanlegri aðferð til þess að innleiða hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar og viðhalda henni:  

Að því leytinu til er raunverulega gott að reyna að koma bara svona stöðugri 
eins og svona umbótamenningu inn í kúltúrinn, þá erum við, gerum við minna 
af því að búa til svona defineruð svona átaksverkefni með löngum svona to-
do lista eftir á yfir í bara þúveist við erum bara stöðugt að vinna að einhverjum 
litlum umbótum og stórum umbótum en svona minna rask kannski á svona 
daglegri rútínu. 

Þegar Sunna frá fyrirtæki D var spurð að því hverjar hún teldi helstu hindranir nefndi 

hún fjárhagslegar hindranir. Þær endurspeglist í mannafla á þann hátt að þegar það eru 

forföll þá þarf annað starfsfólk að hlaupa hraðar. Það verður til þess að lean-verkefni eru 

látin sitja á hakanum og sagði:  

Það eru svo fáir sem að hafa svigrúm til þess að sinna umbótastarfi meðfram 
starfinu þúveist þetta á bara að vera hluti af störfum allra að huga að 
stöðugum umbótum og eins hérna svigrúmi til þess að komast á námskeið 
það er oft sem að fólk, ég held að það sér kannski svona 70% afföll af 
skráningu á námskeið þannig að og það er bara af því að þú varst kannski búin 
að semja við deildarstjórann um að fara kl. 2 á fræðslu og svo voru forföll og 
það er bara of mikið að gera og þú kemst ekki.  

Hún talar einnig um mikilvægi þess að koma þessu inn í dagleg störf en til þess þurfi fólk 

aukið svigrúm. Erfitt geti verið að biðja fólk stöðugt um að vinna aukalega og þess vegna 

þurfi að koma á jafnvægi í þessum málum. Hún bætti því við að það þyrfti að fjölga 

starfsfólki sem væri einungis að sinna umbótaverkefnum og þá væri þetta ekkert mál. 

Sara var sammála henni og sagði: „Sko hópurinn sem að var í þessu innleiðingaferli eða 

hópurinn sem er að stýra núna þúveist verkefnastofu þetta eru ótrúlega fáir miðað við 
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stærð [fyrirtækisins]. Þú ert með hérna 2, 3, þetta eru 4 aðilar held ég og ef maður hugsar 

sko, [fjöldi] manna fyrirtæki.“ Það gefur auga leið að mikið álag er á starfsfólki 

verkefnastofu þar sem fjöldi starfsfólks sem þarf að þjálfa upp er gífurlegur. Það er því 

ekki að furða að innleiðingarferlið hafi gengið hægt fyrir sig. Rakel frá fyrirtæki D var 

einmitt ráðin til starfa hjá fyrirtæki í byrjun innleiðingarferlisins. Þá var kominn inn 

einstaklingur til þess að sinna ferlinu og hafði raunverulega tíma til þess og upplifði 

starfsfólk það þannig að þegar það kom loksins manneskja sem hafði tíma til að sinna 

þessu og var með ákveðna sýn að þá hafi innleiðingin farið að ganga mun hraðar fyrir sig.  

6.3.2 Endurskipulag á tíma 

Að baki allra breytinga innan fyrirtækja hefur ákveðnum tíma verið varið til þess og tími 

er forsenda þess að koma breytingum á. Þegar breytingar verða hjá fyrirtækjum eða 

innleiðing á nýrri hugmyndafræði gefur augaleið að nauðsynlegt er að verja ákveðnum 

tíma í þær. Þar af leiðandi skiptir það máli að þeir sem að breytingunum koma fái svigrúm 

eða úthlutað ákveðnum tíma til að koma breytingum á fót. Þegar unnið er með 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar snýr megininntakið að því hvernig eigi að gera hluti 

betur og oft þarf að huga að því samhliða daglegum störfum. Það er ákveðin áskorun falin 

í því að skipuleggja tíma fyrir breytingar og það hefst á því að kynna komandi breytingar 

fyrir starfsfólki ásamt því að undirbúa það. Þær aðstæður sem viðmælendur upplifðu sem 

aðþrengjandi komu fram sem takmarkaður tími og þrýstingur á að sinna lean-verkefnum 

samhliða daglegum störfum. Álagið starfar því aðallega af erfiðleikum tengdum því að 

koma hugmyndafræðinni inn í dagleg störf þannig að þau verði að eðlilegri rútínu. Það er 

alltaf ákveðin forvinna sem þarf að eiga sér stað til að ná þeim áfanga og það krefst tíma, 

sem fáir virðast hafa. Í upphafi þurfti að nota tíma til þess að þjálfa starfsfólk. Hjá fyrirtæki 

A má greina að ekki hafi allir starfsmenn fengið æskilega þjálfun eða kynningu á komandi 

breytingum og Agnes segir til að mynda að ekki sé tími til staðar til þess að senda alla 

starfsmenn á námskeið. Auður virðist ekki samþykk því og hefur því tekið til þess ráðs að 

verja sjálf, á sínum vinnutíma, tíma í að kynnast starfsfólki sinnar deildar og kynna það 

fyrir hugmyndafræðinni smátt og smátt.  

Viðmælendur frá fyrirtæki D lýsa einnig misjöfnum upplifunum gagnvart skorti á tíma 

og þar virðast ekki allir millistjórnendur vera á sömu blaðsíðu hvað þetta varðar. Sólveig 

frá fyrirtæki D lýsir því að fyrst um sinn hafi tekið tíma að fá starfsfólk til þess að sitja 
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námskeið en í dag sé staðan önnur. Þar er þó misjafnt hversu miklum tíma er varið í 

straumlínustjórnun eftir deildum og segir Sunna:  

Það er lítið svigrúm bara til þess að setja þetta inn í dagleg störf og 
[starfsemin] er bara þannig. Það kannski átti að vera að sjá um morgunvakt 
en það var einn veikur og í staðinn fyrir að kalla einhvern út þá þurfa bara allir 
að hlaupa hraðar eða sleppa svona fundum og þá náttúrlega sleppirðu ekki 
viðtölum við viðskiptavini heldur sleppirðu vinnustofunni þannig að þetta er 
svona kannski bara starfsemi, eðli starfseminnar er þannig að þúveist 
kjarnastarfsemin okkar hún gengur alltaf fyrir. 

Hér talar hún um að kjarnastarfsemin sé í forgang og að það geti skýrt togstreituna sem 

viðmælendur frá fyrirtæki D lýstu allir í garð þess að innleiðing hafi gengið hægt fyrir sig. 

Það er lítill tími sem starfsmönnum virðist gefinn til að huga að lean dags daglega. Það 

virðist einnig vera skipt eftir deildum hversu mikinn tíma starfsmenn fá og veltur það á 

stjórnendum hverrar deildar fyrir sig og kemst Sólveig svo að orði: „Voða erfitt að vera 

einn sérstaklega líka ef að stjórnendateymið er ekki alveg 100% á bak við þig. Þá svona 

kemur þúveist bara eðlilega að þú færð kannski minna umboð og minni tíma til þess að 

sinna þeim verkefnum af því að það þarf alltaf einhvern tíma á bak við þetta.“ Hér á hún 

við umbótaverkefni og að til þess að koma þeim inn í dagleg störf þurfi tíma. Hún ásamt 

hinum viðmælendum frá fyrirtækinu virðast meðvitaðir um að þetta sé tímafrekt en á 

sama tíma má greina smá þreytu gagnvart því að allt taki eins langan tíma og það hefur 

gert. Fyrirtæki A virðist eiga í sömu vandræðum þegar kemur að því að sinna 

umbótaverkefnum eins og Agnes segir: „Ef það finnst ekki tími þá einmitt, er það bara 

sett á næstu viku.“ Það að vinna eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar virðist ekki 

vera í forgangi. Þar eins og áður kom fram gefst ekki tími til þess að senda allt starfsfólk á 

námskeið né tími fyrir starfsfólk til að hittast á töflufundum. Tími fyrir starfsfólk til þess 

að sinna öðru en daglegum störfum virðist vera vandamál innan fyrirtækisins og má velta 

því fyrir sér hvort að innleiðingin sé þá í sjálfu sér ein stór tímasóun. 

Rúnar og Rakel frá fyrirtæki C eru sammála því að betur hefði gengið ef starfsmenn 

hefðu fengið aukinn tíma daglega til að sinna innleiðingarferlinu. Með því að demba þessu 

öllu á starfsfólk án þess að hafa rými til þess, framkallar aukið álag á starfsfólk sem getur 

orðið til þess að það upplifi að það sé stöðugt í vinnunni og segir Rúnar: „Svona hef ég 

alltaf gert þetta og það fyllir daginn minn en ég á að gera það og líka reyna að tileinka mér 

eitthvað nýtt. Þá bara úps”. Hann bendir einnig á að eftir á hyggja hefði hann þurft að 
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vera duglegri við að setja sig í spor starfsfólks og bætti við: “Hann [starfsmaðurinn] þúveist 

sér þetta sem bara auka bögg á sig og auka álag og þúveist hefur kannski ekkert á móti 

aðferðafræðinni, ekkert á móti pælingunni en bara hefur ekki tímann í þetta“. Hér bendir 

Rúnar á áhugaverða punkta í tengslum við tíma starfsfólks og mótþróa og virðist sem svo 

að þetta sé ekki í fyrsta skipti sem hann leiði hugann að þessu.  

Fyrirtæki geta farið ólíkar leiðir þegar kemur að því að skipuleggja tíma fyrir breytingar 

og fór fyrirtæki B leið sem var ólík hinum fyrirtækjunum. Eins og áður hefur komið fram 

var frá upphafi innleiðingarinnar því komið á fót að á hverjum morgni er ákveðinn tími 

tileinkaður straumlínustjórnun og kallast sá tími Lean-tími. Frá klukkan 9-10 á hverjum 

morgni er ekki leyfilegt að vinna „vinnuna“ sína heldur á fólk að einbeita sér að „lean“-

verkefnum í lean-tímanum. Þó að þar hafi verið gefinn tími daglega til þess að sinna 

umbótaverkefnum upplifði starfsfólk samt sem áður erfiðleika en á annan hátt en hinir 

viðmælendur töluðu um. Helgi upplifði það svona:  

Ég hef alltaf verið að vinna þar sem að er alltaf allt á milljón sko og mikið á 
minni könnu og búinn að henda upp alveg 20 bollum og 18 fóru alltaf beint í 
gólfið. En að vera bara þúveist til dæmis þetta að taka þetta mál og klára 
þetta, taka næsta og láta þetta brenna þannig að það sé ekki allt brennandi. 
Slökktu þennan eld, slökktu þetta þúveist og hafðu hann bara, þúveist 
fyrirbyggðu að hann kveikni aftur og hérna mér fannst það rosalega erfitt að 
svona venja mig af því og er í rauninni enn þá að því hægt og rólega að ná 
tökum á því.  

Hann bætir síðan við:  

Auðvitað fannst mér erfitt að vera hérna eitthvað að reyna að finna einhver 
svona umbótaverkefni og eyða alveg klukkutíma þúveist á meðan að maður 
horfði á skjáinn yfir pantanir og heyrði í bjöllunni inni á lager og vera að 
fókusera á að gera eitthvað, að eyða lean-tímanum í umbætur. Að vera að 
vinna í því en ekki að vera að vinna vinnuna sína. Það var, ég var smá tíma að 
venjast því sko, ég neita því ekki. 

Í þessum lýsingum er verið að gefa starfsfólki svigrúm og tíma þannig að þeir upplifi ekki 

aukið álag ofan á dagleg störf. Þeirra upplifun snýr í raun að því að það er verið að gera 

breytingar á starfsvenjum, að venja sig af því að hafa ekki tíma til neins aukalega, í það að 

geta skipulagt starf sitt og sinnt því eftir betra skipulagi. Heiða minnist einnig á það að í 

upphafi hafi þetta reynst fólki erfitt og sagði:  
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Og [forstjórinn] gekk alveg hérna um og bara: Af hverju ert þú að vinna? Þú 
átt ekki að vera að vinna þú átt að vera að gera lean. Ef þú ert að svara 
tölvupóstum þá ertu ekki að gera lean, þá ertu bara kominn aftur inn í það að 
slökkva eldana í staðinn fyrir að vinna þér inn fram í tímann sko  

Heiða lýsti því einnig að það að gefa starfsfólki tíma til að sinna lean hafi ekki komið í veg 

fyrir að starfsfólk sýni mótþróa eða óánægju og sagði hún: „Það er þúveist fullt af fólki 

sem hefur, sem verður strax mótfallið þessum aðferðafræðum því það vill bara vinna og 

skilur ekki að það eigi ekki að vera að vinna, en það er að spara sér tíma fram í tímann 

sko.“ Það virðist því ekki vera leið til þess að sporna við mótþróa því mótþróinn beinist þá 

bara að öðrum atriðum. 

6.4 Breytingar á fyrirtækjamenningu 

Eins og fjallað var um í fræðilegum kafla ritgerðarinnar eru breytingar á 

fyrirtækjamenningu einn stærsti og erfiðasti þátturinn í öllu breytingaferlinu sjálfu. Öll 

fyrirtæki sem eru til rannsóknar fundu fyrir breytingu af einhverjum toga. Breyting á 

fyrirtækjamenningu er því þriðja þemað sem fjallað verður um í þessum kafla. Þetta þema 

er einn af þeim þáttum sem gefur til kynna ákveðin tímamót í innleiðingarferlinu og 

töluðu viðmælendur um að þegar umbótahugsun væri komin inn í menningu fyrirtækisins 

væri ákveðnum árangri náð í innleiðingarferlinu. Þrír kóðar falla undir þemað og eru þeir 

Viðhorf og hugarfar, Þekkingarmiðlun og Lausnaleit.  

6.4.1 Viðhorf og hugarfar 

Viðhorf og hugarfar starfsfólks er þáttur sem hefur mikið að segja og getur verið hvað 

erfiðast að koma á hugarfarsbreytingum hjá einstaklingum. Flest fólk er vanafast að 

eðlisfari eins og Anna frá fyrirtæki A komst að orði:  

Ég held að það vilji allir vinna vinnuna sína á sem hagkvæmastan hátt, það er 
bara í menningu fyrirtækisins, alveg pottþétt. En það er alveg erfitt að breyta 
venjum. Þúveist fólk er í eðli sínu rosalega vanafast og þúveist ég er það alveg 
líka, maður þarf alveg að taka í hnakkadrambið á sér og segja þúveist ekki vera 
svona vanafastur. 

Hér lýsir hún vel þeirri áskorun sem fylgir því að breyta daglegum venjum. Það má greina 

það á svörum Söru frá fyrirtæki D að hugarfarsbreyting starfsfólks hafi verið stór áskorun 

í hennar augum. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að nálgast fólk af virðingu og á þeirra 

forsendum vilji maður ná til þess og sagði: „Vinna með fólki er bara kúnst og það eru þessi 
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viðhorf og hvernig þú færð fólk til þess að, það þarf að nálgast fólk já bara af virðingu.” 

Viðhorf hennar gagnvart straumlínustjórnun er á þann veg að þetta sé aðferðafræði sem 

fyrirtækið notar til þess að vinna gæða- og umbótaverkefni eftir. Neikvætt viðhorf virðist 

hafa orðið til gagnvart hugmyndafræðinni hjá starfsfólki í hennar deild eftir að verkefni 

sem var farið af stað með í upphafi gekk ekki eftir sem skyldi. Þá tengdi starfsfólk orðið 

lean við þetta eina umrædda verkefni og viðhorfið: „Það virkar ekki fyrir okkur“ eða „Þetta 

lean passar okkur ekki” varð ríkjandi gagnvart hugmyndafræðinni. Það var þá sem að hún 

þurfti að breyta því hvernig hún talaði við starfsfólk sitt til að vinda ofan af þessu og sagði:  

Það semsagt sagði já þetta lean bara hentar okkur ekki en það átti ekkert við 
um lean heldur átti það við um það verkefni sem verið var að innleiða og nota 
til þess aðferðafræði lean og það bara varð lean allt of mikið einhvern vegin 
svona eins og það væri fókusinn. Það var svona það þurfti svolítið að laga 
þetta og það var svolítið, það var alveg gert. Þúveist að passa það hvernig 
lingóið er. 

Þetta neikvæða viðhorf virðist þó ekki hafa einskorðast við hennar deild þar sem Sólveig 

lýsti einnig því viðhorfi sem hún hefur mætt á þennan hátt: „Það var alveg fólk sem að 

þúveist: æjji þetta lean kjaftæði og fannst það alveg vera bara: æjji ert þú í einhverju leani 

og þúveist fannst þetta vera einhvern veginn svona bara já ekkert“.  

Anna og Agnes frá fyrirtæki A hafa hins vegar einnig orð á því að það þurfi að fara 

gætilega í það hvernig talað er um lean á meðal starfsfólks og lýsir Anna viðhorfinu sem 

mætti henni fyrst um sinn frá starfsfólki: „Fyrst var það alveg bara svona umbótaverkefni 

ughhhh, en þúveist þegar maður sagði við fólk hvað fer ógeðslega í taugarnar á þér í 

vinnunni þá kom sko: já ég skal sko segja þér, þannig það er líka alltaf spurning um hvernig 

þetta er allt sett fram þúveist.“ Þar hafa þeim tólum og verkfærum sem notuð eru úr 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar og hafa verið innleidd í fyrirtækið verið gefin önnur 

nöfn í takt við markmið og starfsáætlun fyrirtækisins, í þeim tilgangi að auðvelda 

starfsfólki skilning. Auður frá sama fyrirtæki virðist enn þá eiga í fullu fangi með að breyta 

hugarfari starfsfólks síns til hins betra og er það að hennar mati helsta áskorunin sem hún 

stendur frammi fyrir. Hún er enn að reyna að koma umbótahugsun að og leggur áherslu 

á að litlar breytingar geti gert gæfumuninn, það þurfi ekki alltaf að fara beint í þessi stóru, 

flóknu og dýru verkefni til að koma á einhverri breytingu og sjá árangur og bætir við:  
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Maður þarf ekki alltaf að bíða eftir að það verði framkvæmt til að bara að færa 
eitthvað nær þér sem þú labbar fimm sinnum á dag í. Þúveist það er það sem 
að skiptir máli svoleiðis að það er svona og þegar það hugarfar er komið að 
þú viljir hafa bæði hreint hjá þér og allt nálægt þér og þá ertu orðin svona þá 
er þetta að koma. 

Hún lýsir hér hugarfari sem einkenni hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Í þessu 

samhengi má benda á að bæði fyrirtæki A og D hafa staðið í innleiðingu á 

hugmyndafræðinni í 5 ár eða lengur. Gæti orsökin verið sú að bæði fyrirtækin hafa staðið 

í innleiðingu í nokkur ár og fólk sjái ekki raunverulega breytingu því hún hefur gerst í 

gegnum svo langan tíma? Þá missir fólk þolinmæði og sér ekki ávinninginn. Anna velti því 

einnig fyrir sér hvort það sé raunverulega hægt að gera breytingar í svona gömlu og 

rótgrónu fyrirtæki og komst svo að orði:  

Mig langar ekki að segja sko að 100 og eitthvað ára gömul fyrirtæki hafi ekki 
menninguna í það en það er svona spurning samt sko hvort að þau hafi 
menninguna í það. Þúveist það er svolítið verið að gera hlutina eins og þeir 
hafa alltaf verið gerðir en þúveist samt hefur [fyrirtækið] alveg þúveist breyst.  

Auður og Agnes tóku undir þetta og voru sammála því að viðhorf eins og Svona hafa 

hlutirnir alltaf verið gerðir sé enn dálítið ríkjandi í menningu fyrirtækisins. 

Rúnar og Rakel frá fyrirtæki C tala bæði um að þeirra upplifun sé að um leið og fólk fari 

að sjá ávinning af því að vinna með lean þá fyrst megi greina raunverulega breytingu á 

hugarfari og viðhorfi til straumlínustjórnunar og tók Rúnar dæmi: „Sú sem var svona 

eiginlega mest svona á móti þessu varð svo á endanum mesti sko boðberinn.“ Að þeirra 

mati þurfi að halda ótrautt áfram með innleiðingarferli til þess að sanna ágæti 

hugmyndafræðinnar þrátt fyrir að starfsfólk sé neikvætt í fyrstu. Breytingarnar gerist ekki 

á einni nóttu og þess vegna þýði ekki að gefast upp þótt neikvæðni sé ríkjandi í fyrstu. 

Jákvætt hugarfar smitar út frá sér og trú þeirra sem leiða verkefnið áfram er góð byrjun á 

því að snúa neikvæðu hugarfari við.  

6.4.2 Þekkingarmiðlun 

Þegar ný hugmyndafræði hefur verið innleidd í fyrirtæki er verkinu ekki næstum því lokið. 

Það að afla sér stöðugt nýrrar þekkingar og þróunar á henni er í dag orðinn eðlilegur hluti 

af störfum fólks. En ekki er nóg að læra bara því hugmyndirnar sem koma og þekkingin 

frá starfsfólki innbyrðis þurfa líka að renna um allar æðar fyrirtækisins. Ýmsar ástæður 

geta legið að baki þess að starfsfólk kjósi að sitja á sinni þekkingu eins og ótti um að missa 
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vald sitt, sjálfstæði eða jafnvel stöðu sína. Hugmyndafræði straumlínustjórnunar hvetur 

til þess að starfsfólk deili hugmyndum sín á milli og lýsa viðmælendur frá fyrirtæki B 

upplifun sinni sem slíkri. Þeir minnast allir á það að samskipti hafi aukist til muna og að á 

sama tíma hafi vitneskja og skilningur á störfum annarra aukist. Heiða lýsir því:  

Við höfum fengið æðislegar hugmyndir hvert frá öðru. Ég er kannski að gera 
eitthvað ein í mínu horni sem virkar voða vel fyrir mig en um leið og ég set 
það í video því það er eitthvað sem ég geri vel, þá geta aðrir tileinkað sér það. 
Þúveist það fer á milli okkar útaf lean. Það hefði ekki gert það áður. Ég hefði 
kannski sagt það við [samstarfskona] af því að við erum vinkonur: já ég geri 
þetta svona og svona. En hefði ekki fattað að miðla því til allra og bókhaldið 
getur kannski líka notað það hjá sér bara í allt öðrum tilgangi. 

Það hefur færst í aukana að þekking og hugmyndir að umbótum hafa dreifst innan 

fyrirtækisins og er það þá aðallega á töflufundunum sem fara fram á hverjum morgni. Það 

er vettvangur þar sem allt starfsfólk hittist. Það skiptist á að vera fundarstjórar og þegar 

röðin kemur að þeim þá sýna þau myndbönd af þeim umbótaverkefnum sem þau hafa 

framkvæmt. Viðmælendur töluðu vel um þessa þróun þó að það hafi vissulega valdið 

Heiðu kvíða í fyrstu að þurfa að standa frammi fyrir vinnufélögum sínum og tala. Hún talar 

um að hafa upplifað frammistöðukvíða en hafi þó verið fljót að jafna sig þegar þetta var 

orðinn eðlilegur hluti af starfinu.  

Sólveig frá fyrirtæki D er þeirrar skoðunar að þau mættu standa sig betur í að dreifa 

umbótahugmyndum sín á milli og þá sérstaklega á milli deilda. Um þessar mundir stendur 

þó yfir átak í þeim málum þar sem unnið er að því að styrkja þjálfarahópinn, en það er sá 

hópur starfsfólks sem hefur lokið árs námskeiði og kemur inn á deildir sem stuðningur við 

stjórnendur til að sinna umbótaverkefnum. Sá hópur hittist tvisvar sinnum á ári og skiptist 

á að halda kynningar á þeim verkefnum sem hafa verið unnin í þeirra deild og Sólveig 

útskýrði þetta nánar:  

Til þess að búa til í raun og veru og þétta þetta kóngulóarnet viljum við minnka 
[fyrirtækið] og við minnkum [það] ekki nema við þekkjumst innbyrðis og þarna 
var svona meðvitað tekið ákvörðun um það að við ætluðum að reyna að þétta 
enn frekar þjálfarahópinn og hérna láta þau vinna saman þessi verkefni til 
þess að geta hérna bæði átt auðveldara með að spæja hvað hinir eru að gera 
og stela góðum hugmyndum eða innleiða góðar hugmyndir frá öðrum, þannig 
að það er svona núna það sem við höfum svolítið verið að fókusera á. 
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Auður frá fyrirtæki A er hrifin af því að hugmyndir dreifist manna á milli innan 

fyrirtækisins eins og hún lýsir með ummælum sínum: „Maður þarf ekki alltaf að finna upp 

hjólið. Um að gera að það sem gengur vel annar staðar, bara að nota það og aðlaga að 

sínu.” Hún þekkir það vel úr fyrra starfi en það er ekki að sjá að það sé mikið um 

þekkingarmiðlun innan fyrirtækis A. Flest allt sem er unnið á umbótarfundum fer fram í 

tölvutæku formi þar sem einnig er haldið utan um allar upplýsingar sem snúa að 

verkefnavinnu og starfsfólk virðist að mestu leyti hittast innan sinna deilda. Auður hefur 

þó staðið að nokkrum heimsóknum yfir í önnur fyrirtæki og talar um að sá lærdómur geti 

gagnast manni vel því þá er þekking einnig að dreifast á milli fyrirtækja. Hægt er að aðlaga 

góðar hugmyndir að sínu eða nýta sér það sem aðrir eru að gera vel. Þekkingarmiðlunin 

þarf ekki að vera bundin við eitt fyrirtæki. Upplýsingamiðlun á milli vakta og í 

vaktaskiptum er eitt form af samskiptamiðlun sem virðist vera virkt hjá fyrirtækinu og lýsir 

Anna því: „Það voru settir upp vaktfundir, þeir eru held ég svolítið að leggjast útaf aftur 

og hérna þúveist mér fannst þeir mjög góðir af því að ég trúi því að það sé mjög gott að 

skiptast á upplýsingum, að þúveist seinni vaktin sé ekki að gera sömu mistök og fyrri vaktin 

og fyrri vaktin gerði af því að þeir vissu ekki í hverju fyrri vaktin hafði lent í og þúveist 

framvegis.“ Samskipti á milli þeirra sem taka við hver af öðrum virðast vera með góðu 

móti og má líta á það sem fyrsta skrefið í átt að aukinni þekkingarmiðlun innan 

fyrirtækisins. Af viðmóti Önnu að dæma má greina að hún sé jákvæð gagnvart 

þekkingarmiðlun. Helgi talar um að hjá fyrirtæki B megi þarna greina rof í ferlinu þegar 

kemur að upplýsingamiðlun á milli vakta og segir:  

Það er svona eitt sem að við erum búin að vera að ræða mikið og er svona, 
svona kannski eee svona þúveist rof á þessu ferli sko er að þegar að húsið 
hérna fyllist af einhverjum nýliðum sko eða einhverjum sem að vinna bara 
hérna, hafa tvær vaktir í viku eða hvað það er sko. Af því að hérna, við sem að 
erum involveruð í þetta allan daginn og erum að spá í þessu og svo koma 
einhverjir að vinna alveg bara þvert á það sem við erum að reyna að gera, að 
það þúveist náttúrulega meikar ekki sens. 

Hér vísar hann til þess að hlutastarfsfólk vinni ekki eftir hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar og/eða hafi ekki þekkingu á henni enn sem komið er. Það gefur 

augaleið að þau vinni þá ennþá eftir sínum gömlu vinnuaðferðum sem samræmist ekki 

núverandi fyrirkomulagi. Helgi virðist vera sá eini sem upplifi þetta innan fyrirtækisins því 

hann er yfir þeirri deild sem tekur á móti flestu hlutastarfsfólki. Það má finna á honum að 
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þetta valdi honum meira álagi þar sem hann sé í sífellu að laga eitthvað eftir það. Helgi 

lagði til að allir starfsmenn, þar með taldir hlutastarfsmenn, hefðu grunnþekkingu á 

hugmyndafræðinni og vinnur hann ásamt forstjóra að því að útfæra þá þjálfun sem 

hlutastarfsfólk þarf. Þegar allir eru ekki á sömu bylgjulengd sé auðveldara að detta út af 

vagninum. Það skiptir máli að allir starfsmenn stefni að sömu markmiðum. Fyrirtæki B er 

einnig orðið svokallað lærdómsfyrirtæki þar sem ráðgjafinn sem aðstoðaði þau við 

innleiðingarferlið notar þau sem dæmi fyrir fyrirtæki sem eru að hefja sína vegferð og fá 

þau að fara í vettvangsheimsóknir til þeirra ásamt því að fá innsýn í þeirra ferðalag. Þau 

hafa náð miklum árangri á stuttum tíma og sagði Hulda: „Ég held að hann sé að nota okkur 

núna sem dæmi fyrir önnur fyrirtæki sem eru að byrja því að við höfum náð svo ótrúlega 

langt miðað við hvernig þetta var þegar að við byrjuðum. Þetta er svo ótrúlega mikið 

skipulag og breyting þúveist.“  

6.4.3 Lausnaleit 

Með aukinni þekkingarmiðlun sem var fjallað um hér á undan aukast líkur á því að 

vandamál komi upp á yfirborðið og eru frekar leyst sem er einn af hornsteinum 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Hjá fyrirtæki B hefur aukin sýnileg stjórnun og 

þekkingarmiðlun leitt til þess að vandamál koma upp á yfirborðið og eru frekar leyst eins 

og Hulda segir frá:  

Mér finnst líka sko aðallega eins og með þessa lean fundi á morgnanna, ef það 
eru einhver svona vandamál þá heyra allir af því, þúveist ég er ekkert eitthvað 
bara að blaðra um það við [samstarfsfélaga] og fer svo kannski bara og tala 
við forstjórann eða eitthvað með mín vandamál, heldur fæ ég bara orðið 
þarna og er bara brjáluð og það verður að laga þetta og þá vita allir af því 
skilurðu. Þannig að þetta er svo opið sko, ég veit af vandamálum hjá þeim og 
þau vita af vandamálum hjá okkur. 

Heiða og Helgi eru sammála Huldu og vilja meina að þessi breyting hafi komið með 

innleiðingunni. Með auknum samskiptum á milli deilda og þekkingu á störfum annarra þá 

er meiri samheldni í því að leysa vandamál þar sem starfsfólk sem hefði annars ekki heyrt 

af vandanum heyrir af honum og á mögulega þátt í að leysa hann. 

Hjá fyrirtæki D var umbótahugsun ríkjandi í menningu fyrirtækisins áður en 

innleiðingin hófst. Sunna og Sólveig tala báðar um að þar hafi helsta breytingin ekki legið 

heldur hafi starfsfólki, með tilkomu straumlínustjórnunar, verið gefin verkfæri til þess að 
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vinna verkefni á markvissari hátt. Áður en innleiðing hófst voru verkefni unnin og innleidd 

en enduðu í flestum tilfellum á því að ganga ekki upp. Eftir innleiðingu á lean fór mun 

meiri árangur á verkefnavinnu að sjást þar sem allir sem tilheyra ferlinu koma að 

verkefnavinnunni og farið er raunverulega í gegnum ferlana. Þá hefur oftar en ekki komið 

í ljós að það sem áður var talin lausn var ekki lausn heldur einn hluti af vandamálinu. Með 

aðferðafræði lean hafa vandamál verið betur greind og leyst í kjölfarið. Auður frá fyrirtæki 

A talar um að það þurfi að rótargreina verkefni til þess að ná að leysa vandamál. Það sé 

grunnurinn að því að þau séu leyst en á sama tíma er ekki hægt að leysa vandamál ef 

starfsfólk er ekki tilbúið að breytast. Agnes talar einmitt um það:  

Það er kannski helst bara að þúveist breytingar geta farið illa í fólk, þúveist þú 
ert með eitthvað vandamál en fólk er bara einhvern veginn fast í vananum og 
sér þá ekki hvað er að eða hvernig væri þá hægt að gera það betur þúveist 
það er kannski, það er svona helstu hindranirnar myndi ég segja sko.  

Ef starfsfólk er ekki tilbúið að breytast þá getur það reynst þrautin þyngri að leysa þau 

vandamál sem eru til staðar innan fyrirtækisins. Eins og áður hefur komið fram fer öll 

vinna fram í gegnum tölvur í skjölum sem eru send stjórnenda á milli og lýsir Auður gremju 

sinni gagnvart því:  

Þar eru yfirmenn ekki alveg komnir í takt þúveist allt sem að maður segir er 
svona finnst þeim ekki hafa tilgang. Vilja hafa allt inni í tölvu í staðin fyrir að 
eins og öll þessi stóru fyrirtæki, álverin og allt þetta, þetta er allt upp á, þú 
skrifar þetta bara á blað eða vegg þar sem að allir geta séð þetta. Ekki þannig 
að þú þurfir að fara að leita í tölvu og enginn tekur eftir. Það blasir bara við 
þér strax vandamálið.  

Hér er enn eitt dæmið um að erfitt sé að koma auga á vandamál þegar þau eru falin fyrir 

starfsfólkinu og þess þá frekar verða engar lausnir á þeim. Vandamál eru ekki uppi á 

yfirborðinu heldur falin. 

6.5 Eftirfylgni 

Eftirfylgni er fjórða og síðasta þemað sem kom í ljós við greiningu gagna. Þegar fyrirtæki 

hafa hafið innleiðingu á straumlínustjórnun er eftirfylgni mikilvæg til árangurs en það er 

einn af þeim þáttum sem heldur hugmyndafræðinni á lofti innan fyrirtækja. Eftirfylgni 

getur farið fram á ýmsa vegu en það sem kom hvað helst fram í gögnum var mikilvægi 

þess að hafa sérhæft stöðugildi og að innleiðingarferlið sé lifandi ferli og því eru það 

kóðarnir undir þessu þema. 
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6.5.1 Sérhæft stöðugildi 

Kóðinn sérhæft stöðugildi vísar til þess að hafa starfsmann eða ákveðið stöðugildi innan 

fyrirtækisins sem fylgir hugmyndafræðinni eftir. Algengt er að byrjað sé af krafti og svo 

þegar líður á tímann þá minnki metnaðurinn. Flestir viðmælendur tala um það á einn eða 

annan hátt hversu mikilvægt það sé að hafa einhvern sem heldur boltanum á lofti innan 

fyrirtækisins og minni fólk á þegar það gleymir sér og lýsir Rakel því svona: „Það er 

ákveðinn svona þrýstingur ef að þú ert með manneskju sem að er svolítið svona mikið að 

stúdera strauma og stefnur og reyna að koma þessu hérna svona ota þessu að okkur.“ 

Fyrstu árin eftir innleiðingu var starfsmaður í þessu hlutverki innan fyrirtækis C og var 

Rakel sjálf í því hlutverki um tíma. Í dag er hins vegar enginn sem sinnir þessu hlutverki og 

á starfsfólk sjálft að sinna lean samhliða daglegum störfum þar sem hugmyndafræðin á 

að vera komin inn í fyrirtækjamenninguna og lýsir Rúnar því sem ákveðnum umbótakúltúr 

og segir: „Við erum komin á ákveðinn stað núna sem raunverulega við þurfum engan sko 

ekkert þrýstiafl, ekkert svona dediceraðan resource til þess að sjá til þess að þessu sé 

viðhaldið sko.“ Undir lok viðtals virðist hann vera annarrar skoðunar þegar hann segir:  

Við erum ekki með dedicateaðan lean starfsmann sko við höfum verið svolítið 
með það svona on og off og hérna en í dag er enginn og ég svona persónulega 
finnst eins og við þurfum að koma því aftur á, sko svo að það sé ekki stöðnun 
sko af því að stöðnun verður sko oft bara undanfari hnignunar og það er 
ekkert sem að ég er rosalega spenntur fyrir sko. 

Það má greina ákveðna þversögn í orðræðu hans út frá þessu og undirstrikar þetta 

vinnuna sem er fólgin í því að viðhalda hugmyndafræðinni innan fyrirtækisins. Svo virðist 

sem fyrirtækið sé vissulega á réttri braut og vinni að miklu leyti eftir hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar en sama hversu langt ferlið sé komið þurfi einhver að halda 

boltanum á lofti. Helgi og Heiða frá fyrirtæki B eru sammála þessu og tala um hversu 

auðvelt sé að gleyma sér í amstri dagsins. Ráðgjafinn sem aðstoðaði við innleiðinguna hjá 

þeim kíkir ennþá í heimsókn til þess að minna þau á og segir Helgi: „Þetta er náttúrulega 

það byrja allir af rosa krafti sko og hérna svo þúveist svo slaknaði bara aðeins á þessu en 

eins og ég segi þá erum við svona að spýta aðeins aftur í lófana.“ Hjá fyrirtæki D var 

verkefnastofa stofnuð, fyrst og fremst til þess að sjá um innleiðingu á hugmyndafræðinni. 

Eftir því sem leið á innleiðingarferlið hefur hún þróast og má segja að hún sé líka í því 

hlutverki í dag að halda hugmyndafræðinni á lofti. Sunna lagði áherslu á mikilvægi 
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verkefnastofunnar og sagði: „Hún náttúrulega skipuleggur lean-skólann og hérna kemur 

inn og aðstoðar deildir sem að, þannig ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt til þess 

halda þessu á lífi.“ Starfsfólk verkefnastofu er meðvitað um hversu stórt fyrirtækið sé og 

að þau geti ekki ein haldið lífi í hugmyndafræðinni hjá öllu fyrirtækinu. Þeirra lausn á því 

er sú að þjálfa upp starfsfólk innan hverrar deildar sem einhverskonar „þjálfara“ í því að 

vinna með hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Þeir eru þá stuðningur við stjórnendur 

innan deilda og eru í raun og veru líka þeir starfsmenn sem gæta þess að hugmyndafræðin 

drabbist ekki niður og hverfi með tímanum. Með þessu hafa einingarnar orðið sjálfstæðari 

og ákveðnir kjarnar hafa myndast innan hverrar deildar. 

6.5.2 Lifandi ferli 

Það kemur greinilega fram í svörum viðmælenda að vinna með hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar sé ferli sem sé í stöðugri þróun og virðist ekki taka endi. Til þess að 

halda hugmyndafræðinni á lofti er mikilvægt að hætta ekki að leita að tækifærum til 

umbóta. Anna, frá fyrirtæki A, velti fyrir sér spurningunni: Hvenær ertu búinn? Sem varpar 

einmitt ljósi á það. Rakel, frá fyrirtæki C, var einnig mikið niðri fyrir þegar hún talaði um 

að vinna með hugmyndafræði straumlínustjórnunar taki ekki endi. Hún býr yfir töluverðri 

reynslu þar sem hún hefur tekið þátt í nokkrum innleiðingum hjá öðrum fyrirtækjum og 

því að mæta stjórnendum og lýsti því af miklum ákafa:  

Stjórnendur halda að lean sé bara eitthvað sem að kemur, það er bara einhver 
rosa ávinningur og svo bara ertu búinn. Svo kemur bara eitthvað nýtt, þúveist 
þeir eru ekki að fatta að þetta er endalaust og þú ert alltaf að reyna að finna 
einhverja nýja vinkla og virkja fólkið og þetta er bara svona ferðalag sem að 
hættir aldrei. 

Svo bætir hún við: „Stjórnendurnir verða að skilja að þetta er ekki bara eitthvað, þúveist 

þetta er lífsstíll, ekki megrunarkúr.“ Hér kemur hún með góða samlíkingu á því hvernig 

ferli þetta sé sem er í takt við fræðin sem liggja að baki. Ef þetta verður ekki að nýja 

„lífsstílnum“ innan fyrirtækisins þá mun þetta ekki bera ávinning til framtíðar. Rúnar 

samstarfsmaður hennar er á sama máli: „Innleiðingu lýkur aldrei í svona tilfelli sko, það 

er oft svolítið svona mikilvægt myndi ég segja.“ 

Það virðist mikilvægast að koma stjórnendum í skilning um að þetta sé ferli sem taki 

ekki enda og að það verði að fylgja þegar þeir taka endanlega ákvörðun um að innleiða 
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hugmyndafræði straumlínustjórnunar. Þetta er ekki skammtímalausn fyrir fyrirtæki hvort 

sem þau séu í vanda stödd eða ekki. 
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7 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í það hvernig unnið er eftir hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. Reynsla millistjórnenda í 4 íslenskum 

fyrirtækjum var skoðuð og því veitt athygli hvort einkenni úr íslenskri þjóðmenningu hafi 

einhver áhrif á aðlögunarhæfni. Í þessum kafla verður leitast eftir því að svara 

rannsóknarspurningu út frá helstu niðurstöðum og þær tengdar við fræðin sem rakin hafa 

verið í fyrri köflum. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 Hvernig er innleiðingaferli straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum háttað 
út frá sjónarhorni millistjórnenda? 

Kaflanum er skipt niður í 4 undirkafla sem eru: Innleiðing straumlínustjórnunar, 

Fyrirtækjamenning, Þjóðmenning og straumlínustjórnun og Helstu áskoranir. 

7.1 Innleiðing straumlínustjórnunar 

Rannsóknin á innleiðingarferli straumlínustjórnunar hjá íslenskum fyrirtækjum leiddi 

ýmislegt í ljós varðandi innleiðingarferlið og var greinilegt að þau fyrirtæki sem voru til 

skoðunar fóru hvert sína leið. Þrátt fyrir að ferlið hafi verið ólíkt voru ýmsir sammerktir 

þættir sem mátti greina í ferlinu. Fyrirtæki A nýtti sér nokkur verkfæri úr 

hugmyndafræðinni sem það aðlagaði að sínu fyrirtæki sem er mælst til þess að gert sé. 

Verkfærin eiga að vera til aðstoðar við innleiðingarferlið en ekki megininntakið. Eins og 

áður kom fram þá virðast mörg fyrirtæki einblína of mikið á verkfærin, sem leiðir til þess 

að nauðsynlegt hugarfar og rétt menning sé ekki til staðar (Liker, 2004). Hjá fyrirtæki A 

gekk einmitt erfiðlega að ná fram breytingum á hugsunarhætti starfsfólks þar sem ekki 

var nægilega mikil áhersla lögð á það frá stjórnendum. Það má einnig draga þá ályktun að 

sökum þess hve litla kynningu eða þjálfun starfsfólk fékk á hugmyndafræðinni þá hafi 

verið erfiðara að breyta hugarfari þess þar sem það hefur litla sem enga þekkingu á 

straumlínustjórnun. Það var einnig greinilegt að sú undirbúningsvinna sem nauðsynleg 

þykir að fara í áður en innleiðing hefst, var ábótavant. Fyrirtæki B var það fyrirtæki sem 

fór hvað mest eftir þeim upplýsingum sem er að finna í fræðunum hvað varðar 

innleiðingarferlið og notaði þær sem leiðarvísi. Það sést meðal annars á því að 

hugmyndafræðin var innleidd í allt fyrirtækið, stjórnandinn var virkur þátttakandi sem 

krafðist þátttöku frá öllu starfsfólkinu og starfsfólk fékk þjálfun. Þau notuðust talsvert við 
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þau verkfæri sem er að finna í verkfærakistu straumlínustjórnunar ásamt því að hafa 

möguleika á að leita til utanaðkomandi ráðgjafa til aðstoðar. Einnig fólust breytingar hjá 

fyrirtæki B í því að athygli var beint að einingum og er stöðugt unnið að því að bæta flæðið 

í öllum ferlum innanhúss og helsta grunnskipulagi var breytt. Fyrirtæki C innleiddi 

hugmyndafræðina einungis í nokkrar deildir innan fyrirtækisins. Þar var utanaðkomandi 

ráðgjafi fenginn inn og þegar leið á ferlið var fenginn inn starfsmaður til þess að sinna 

innleiðingarferlinu af fullum krafti. Þjálfun starfsfólks fór vel fram en stjórnendur hefðu 

mátt vera sýnilegri á meðan á breytingum stóð. Einnig hefði upplýsingagjöf mátt fara 

betur fram. Umbótamenning virðist vera komin á alls staðar í fyrirtækinu sem bendir til 

þess að greina megi árangur af innleiðingunni. Viðmælendur eru þó þeirrar skoðunar að 

það sé að verða tímabært að fá inn starfsmann til þess að halda hugmyndafræðinni á lofti 

svo hún líði ekki undir lok. Fyrirtæki D viðist hafa hafið innleiðingarferlið að vel ígrunduðu 

máli. Fyrst um sinn var þó að finna nokkra hnökra í ferlinu og því var ákveðið að fara aðra 

leið, þá leið að gera 5S verkefni smám saman með hverri deild fyrir sig. Það dreifðist síðan 

smátt og smátt um fyrirtækið. Þar var notast við hin ýmsu verkfæri og þau aðlöguð að 

starfseminni. Grunnvinnan fór vel fram en velta má fyrir sér hvort að það hefði mátt fara 

af meiri þunga í innleiðingarferlið þegar það loksins hófst, stjórnendur mættu vera 

kjarkmeiri og ákveðnari í stað þess að bíða eftir því að fólk sé tilbúið.  

Mælst er til þess að stjórnendur eða starfsfólk skoði fyrirtæki sín út frá þeim 

„einingum“ sem unnið er með innan fyrirtækisins sem er þá annaðhvort vara eða 

viðskiptavinur. Með því að bæta flæðið á einingunni í gegnum fyrirtækið er talið að 

einingarnar hagnist til lengri tíma óháð því í hvaða starfsumhverfi þær starfa (Modig og 

Aahlström, 2015). Hjá fyrirtækjum B og C var þessi þáttur tekinn til skoðunar eins og áður 

kom fram. Viðmælendur töluðu allir um, því tengt, að þeir fyndu mikinn mun í starfi eftir 

að hafa breytt starfsstöðvum og aðlagað þær í samræmi við flæðisskilvirkni, þar sem 

einingin flæðir í gegn í framleiðslu eða þjónustu. Einnig stóð til hjá fyrirtæki D að skoða 

þessa þætti í framhaldinu og bendir allt til þess að það muni reynast vel.  

Eins og Dora o.fl. (2012) benti á þá standa ný og ung fyrirtæki ekki frammi fyrir sömu 

áskorunum þegar kemur að innleiðingu á straumlínustjórnun í samanburði við eldri og 

þroskaðri fyrirtæki. Einnig getur stærð fyrirtækja útskýrt muninn á innleiðingu á lean. Því 

er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að öll fyrirtækin sem eru til skoðunar eru ólík, að 
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stærð, þroska og starfsemi. Það að fyrirtæki B hafi náð jafn miklum árangri með 

hugmyndafræðina og raun ber vitni á rúmlega árs tíma má ætla að smæð þess hafi 

eitthvað að segja. Það er það fyrirtæki sem er minnst og yngst. Auðveldara er að hafa áhrif 

á eða koma á breytingum hjá ungum fyrirtækjum þar sem fyrirtækjamenningin er ekki 

eins rótgróin og til dæmis hjá fyrirtæki A. Það er þó ekki þar með sagt að fyrirtæki A sé 

ófært um að koma á breytingum heldur krefst það meiri vinnu. Fyrirtæki D hefur einnig 

farið mikið eftir fræðunum í innleiðingarferlinu en stærð þess hefur gert það að verkum 

að lengri tíma tekur að koma öllu í verk. 

7.2 Fyrirtækjamenning 

Ein mesta hindrunin þegar kemur að breytingum innan fyrirtækja er oft 

fyrirtækjamenningin. Hún kemur oft og tíðum í veg fyrir að breytingar nái að festa rætur 

innan fyrirtækisins. Helsta ástæðan fyrir því er að stjórnendur gera sér ekki grein fyrir því 

að breytingar innan fyrirtækisins leiða oft í för með sér breytingu á fyrirtækjamenningunni 

sem er ríkjandi innan fyrirtækisins og sú breyting getur tekið sinn tíma (Kotter, 2012). Þar 

sem breytingar hafa yfirleitt mestu áhrifin á starfsfólk og störf þess má líta á það sem svo 

að skipulagsheildirnar sjálfar séu ekki þær sem breytist heldur fólkið sem starfar innan 

þess (Landy og Conte, 2010). Það sem flestir viðmælendur töldu vera helstu áskorunina 

við innleiðingarferlið var breyting á hugarfari starfsfólks. Til þess að breyting verði á 

fyrirtækjamenningu þarf að eiga sér stað hugarfarsbreyting hjá starfsfólkinu. Mikið hefur 

verið lagt upp úr þjálfun starfsfólks hjá fyrirtæki B og D og hefur það sýnt sig, þó það hafi 

tekið tíma hjá fyrirtæki D, að með því að fá starfsfólkið með sér og þjálfa það þá hefur 

hugarfarsbreytingin átt sér stað samhliða því. Hjá fyrirtæki A var litlu varið í þjálfun 

starfsfólks og upplýsingamiðlun í tengslum við hugmyndafræðina og hefur reynst einna 

erfiðast að breyta hugarfari þar. Anna tók gott dæmi um slíkt þegar hún velti því fyrir sér 

hvort það væri raunverulega hægt að gera breytingar á fyrirtækjamenningunni innan 

fyrirtækisins. Það reynist þrautinni þyngri þegar enn er við lýði viðhorf eins og að „svona 

hafi hlutirnir alltaf verið gerðir“. Á meðan það hugarfar er enn ríkjandi á meðal starfsfólks 

er erfitt að koma á breytingum á fyrirtækjamenningunni sjálfri.  

Í þriggja þrepa líkani Lewins (Siegal o.fl., 1996; Burnes, 2004; Landy og Conte, 2010) 

eru stig breytinga þrjú: þíða, breyting og frysting. Fyrsta skrefið er að upplýsa þá sem 

koma að málinu um vandann. Þá þarf að koma fólki í skilning um að breytingar séu 
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nauðsynlegar. Í tengslum við upplýsingagjöf þá leiða niðurstöður í ljós að viðmælendur 

hafi fundið fyrir skorti í tengslum við það. Þessi þáttur hefði mátt fara betur fram hjá 

flestum fyrirtækjum þar sem ástæða fyrir því að farið var af stað í breytingaferlið var ekki 

öllum ljós. Hjá fyrirtæki D var því háttað þannig að þeir sem höfðu áhuga þurftu að sækja 

sér upplýsinga sjálfir og skrá sig sjálfir á námskeið í tengslum við innleiðingarferlið. Hjá 

fyrirtæki A og C virðist einnig hafa verið skortur á upplýsingagjöf þar sem starfsfólk var 

ekki upplýst nægilega vel um ástæður fyrir breytingum og þess konar þáttum. Skortur var 

á upplýsingum til starfsfólks, hvað lægi að baki, og hefði sá þáttur mátt fara betur fram 

hjá flestum fyrirtækjunum. Á öðru stiginu, breytingu, er ráðist í breytingarnar sjálfar. Á 

því stigi á starfsfólk að fræðast um komandi breytingar, verða sér úti um skilning á þeim 

og vinna að þeim. Mikilvægt er að starfsfólk upplifi að það hafi stuðning frá stjórnendum 

á þessu stigi og að því sé gert ljóst að það að mistakast sé hluti af breytingaferlinu sjálfu. 

Það kom bersýnilega í ljós hjá fyrirtæki A að skortur var á stuðningi frá stjórnendum þar 

sem að þeir hvorki endurtóku það sem mistókst né gáfu öllu starfsfólki tækifæri til þess 

að sækja sér þjálfun. Fyrirtæki B stóð stig vel á þessu stigi þar sem þjálfun var skipulögð 

fyrirfram og voru forstjóri og ráðgjafi aðgengilegir í ferlinu til þess að aðstoða starfsfólk 

við að afla upplýsinga um komandi breytingar. Hjá fyrirtæki C virðist stuðningur 

stjórnenda hafa verið til staðar en skortur var á að sýna hann í verki. Starfsfólk sem var 

hluti af breytingunum fékk viðeigandi þjálfun og þegar eitthvað mistókst sem átti að 

innleiða var það bara reynt aftur. Hjá fyrirtæki D leggja viðmælendur stærð fyrirtækisins 

fyrir sig í tengslum við að æðstu stjórnendur séu sýnilegir og vilja flytja þann þátt yfir á 

millistjórnendur. Þeir voru missýnilegir eftir deildum og þjálfun starfsfólks eftir því. 

Misjafnt var á milli fyrirtækja hvernig fræðslu til starfsfólks var háttað þar sem ýmist fóru 

fram námskeið innan fyrirtækjanna sem voru sniðin af sjálfu starfsfólkinu eða það sótti 

sér fræðslu annar staðar. Ekki mátti greina að starfsfólk hafi allt verið sammála því að fara 

þessa leið en það er líka þáttur sem skarast á við hugmyndafræði straumlínustjórnunar 

þar sem áhersla er lögð á að stjórnendur séu þeir sem tali fyrir breytingunum. Þetta stig 

fór því misvel fram hjá fyrirtækjum eins og hefur komið fram. Á þriðja og síðasta stiginu, 

frystingu, á stöðugleiki að vera kominn á þar sem breytingarnar eiga að festast í sessi. 

Fyrirtæki B var enn sem komið er á fyrsta ári innleiðingar og ekki komin reynsla á það 

hversu vel eða illa er búið að „festa hugmyndafræðina í sessi“ innan fyrirtækisins. 

Viðmælendur voru allir ánægðir með árangur hingað til og leið betur í starfsumhverfinu 
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en fyrir innleiðingu þar sem hlutir eru betur skipulagðir og unnið er eftir skilvirkari ferlum. 

Þótt einhverjir starfsmenn hafi upplifað hnökra í ferlinu virðast flestir einblína á jákvæðu 

þættina sem hafa fylgt breytingunum. Erfitt hefur reynst að meta ferlið hjá fyrirtæki A þar 

sem það lítur út fyrir að ekki hafi neitt eiginlegt ferli átt sér stað og því erfitt að festa niður 

þær breytingar sem hafa átt sér stað. Viðmælendur töluðu um að margt gott hefði gerst 

á síðastliðnum árum en fyrirtæki eru sífellt að breytast og því má velta fyrir sér hvort það 

sé til komið vegna tilraunar til að innleiða straumlínustjórnun eða ekki. Hjá fyrirtæki C er 

komin á svokölluð umbótamenning þar sem flestir virðast vera sáttir og er 

hugmyndafræðin komin inn í dagleg störf. Þó er þörf á að minna starfsfólk reglulega á til 

þess að það gleymi sér ekki og þar af leiðandi er kannski ekki fullum stöðugleika náð enn 

sem komið er. Fyrirtæki D er enn að vinna í því að fræða starfsfólk sitt, en eins og áður 

hefur komið fram eru sumar deildir búnar að taka breytingarnar í sátt á meðan aðrar eru 

á fyrsta eða öðru stigi. Það eru einna helst þeir starfsmenn sem eru með mesta 

sérhæfingu í starfi sem hefur verið erfitt að fá með í ferlið.  

Edgar Schein (1999) talar um í sínum skrifum, í tengslum við fyrirtækjamenningu, að 

innan deilda geti myndast ákveðin menning. Að það geti verið munur á 

fyrirtækjamenningu á milli deilda innan sama fyrirtækja. Það getur skýrt þann mun sem 

viðmælendur fyrirtækja A, C og D upplifðu og töluðu um að deildir væru komnar mislangt 

í innleiðingarferlinu. Eins og kom fram hjá fyrirtæki C og D virðast þær deildir vera búnar 

að ná mestum árangri þar sem stjórnandi er með jákvætt viðhorf gagnvart 

hugmyndafræðinni sem virkar hvetjandi fyrir starfsfólkið. Það ýtir einnig undir þau 

ummæli frá viðmælendum í fyrirtæki D, þar sem viðmót stjórnenda er neikvætt gagnvart 

hugmyndafræðinni, þá virðist það smitast út til starfsfólks innan deildarinnar og hægir 

þar af leiðandi á ferlinu. Schein fjallar einnig um að samskipti á milli starfsfólks hafi áhrif 

á hvernig fyrirtækjamenning þróast og verður til ásamt starfsumhverfi, viðhorfum, 

hegðun starfsfólks og sjónarmiðum þess. Ef viðhorf starfsfólks eru stöðugt neikvæð 

gagnvart hugmyndafræðinni þá gefur augaleið að erfitt er að koma á umbótamenningu 

innan fyrirtækisins. Og þess þá heldur ef viðhorf stjórnenda er líkt og virðist ríkjandi hjá 

fyrirtæki A, að það virki ekki hjá þeim að gera hitt og þetta. Þetta viðhorf smitar vissulega 

út frá sér. Dæmi um þetta má einnig sjá hjá fyrirtæki C en með öfugum formerkjum; 

þ.e.a.s. jákvæðum. Þar voru stjórnendur ákveðnari í því að það átti að innleiða 

hugmyndafræðina og ef eitthvað gekk ekki í fyrstu tilraun þá var það bara reynt aftur. Þar 
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sá starfsfólk að stjórnendur höfðu trúnna og náðu að breyta viðhorfum starfsfólks. Hér 

eru því dæmi um báðar hliðar sem rökstyðja enn frekar fræðin.  

Óvissan sem starfsfólk upplifði í upphafi breytinga og leiddi til mótþróa getur verið 

tengd því að vita ekki hvað er framundan. Mótþrói getur myndast í tenglum við óvissu til 

framtíðar, það veit ekki hvort framundan séu uppsagnir, breytingar á starfsumhverfi eða 

breytingar á samstarfsfólki (Hon o.fl., 2014; Landy og Conte, 2010). Ef stjórnendur hefðu 

upplýst starfsfólk sitt betur hefði mögulega verið hægt að minnka þann mótþróa eða 

neikvætt viðhorf sem myndaðist hjá fyrirtækjum A, C og D.  

7.3 Þjóðmenning og straumlínustjórnun 

Talið er að stjórnendur í mismunandi löndum hafi ólík viðhorf og gildi þegar kemur að 

stjórnun og að þjóðmenning geti haft áhrif á hvernig starfsmenn haga sér innan fyrirtækja 

(Hofstede, 2007). Þegar menningareinkenni Íslands og Japan eru skoðuð út frá 

menningarvíddum Hofstede og með hugmyndafræði straumlínustjórnunar til hliðsjónar 

má sjá ýmislegt þar sem gæti verið hægt að rekja til þess að ekki hafi náðst eins góður 

árangur af því að vinna með hugmyndafræðina eins og raun ber vitni. Samkvæmt 

Hofstede (2007) þarf að taka tillit til ríkjandi þjóðmenningar á þeim stað þar sem unnið er 

með hugmyndafræði af erlendum uppruna.  

Á Íslandi er valdafjarlægðin lítil þar sem yfirmenn og stjórnendur setja mikið traust á 

undirmenn sína. Velta má fyrir sér þeim svörum viðmælenda þar sem þeir lýstu 

innleiðingarferlin sem „einhverju sem átti bara að gerast“. Það kann að vera að 

stjórnendur treysti of mikið á þekkingu og kunnáttu starfsfólks síns sem kemur í veg fyrir 

að þeir, stjórnendurnir, tali fyrir breytingunum og taki jafn mikinn þátt og æskilegt er. Það 

mátti greina skort á skýrum skilaboðum frá yfirmönnum um það sem framundan var að 

undanskildu fyrirtæki B. Í Japan er valdafjarlægðin töluvert hærri á mælikvarðanum frá 

Hofstede (2007).  

Einstaklinghyggja er þáttur sem er ríkjandi hérlendis þar sem hugsunarháttur er á þann 

veg að hagur einstaklinga er framar hag heildarinnar. Ekki má greina áberandi mun á 

löndunum tveimur í þessari vídd en þó er meiri einstaklingshyggja ríkjandi á Íslandi. Draga 

má þær ályktanir, að það viðhorf að hætta sér ekki út í jafn stórar breytingar og um ræðir 

sé ríkjandi. Þá fylgi því mikið álag sem stjórnendur væru að leggja á sig, sem gæti verið of 

íþyngjandi fyrir þá, frekar en að leiða hugann að hag fyrirtækisins.  
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Karl- og kvenlægni er sú vídd þar sem má marka mestan mun á milli Íslands og Japan. 

Ísland er mjög kvenlægt land þar sem einkennandi er að átök og deilur séu leyst með 

málamiðlunum og samningaviðræðum. Hér gæti það átt við að ekki sé farið út í átök við 

það starfsfólk sem sýndi neikvæð viðbrögð gagnvart breytingunum. Frekar var ákveðið að 

fara þá leið að „hundsa“ það starfsfólk, eins og hjá fyrirtæki C, og leita frekar uppi jákvæðu 

einstaklingana. Hugmyndafræðin fékk því að dreifast um fyrirtækin í stað þess að upp hafi 

komið deilur við það starfsfólk og stjórnendur hafi tekið harðar á málum. Beðið var eftir 

því að það starfsfólk væri sjálft tilbúið og má greina ákveðna mýkt í því.  

Ísland skorar lágt á óvissa gegn hliðrun víddinni sem þýðir að áhersla er lögð á skipulag 

og áætlanir en þó er hægt að breyta þeim með stuttum fyrirvara. Fólk er ekki mótfallið 

því að taka áhættu og nýjar hugmyndir og vilji fyrir því að prófa eitthvað nýtt eða öðruvísi 

er mikill hvort sem það á við um tækni, viðskiptahætti eða mat. Japan skorar tæplega 

helmingi hærra en Ísland á þessari vídd. Áhugi Íslendinga fyrir því að prófa eitthvað nýtt 

er mikill og því má ætla að eftir því sem vinsældir hugmyndafræðinnar jukust hér á landi 

hafi verið mikill áhugi til staðar til að prófa. En það sem þarf að vera meðvitaður um er að 

hugmyndafræðin er ekki skammtímalausn við neinu. Það þarf að fylgja ákveðnu 

innleiðingarferli eftir og festa hugmyndafræðina í sessi innan fyrirtækja. Breytingar með 

stuttum fyrirvara er því einn þáttur sem á ekki samleið með innleiðingarferli 

straumlínustjórnunar.  

Skammtímahyggja er ríkjandi á Íslandi þar sem einblínt er á að ná skjótum árangri en 

því er öfugt farið í Japan. Þetta er í takt við hugarfar margra viðmælenda og kom þetta 

sterkt fram hjá fyrirtæki A. Þegar hlutirnir gengu ekki upp í fyrstu tilraun þá gengu þeir 

ekki nógu hratt fyrir sig yfir höfuð samkvæmt stjórnendum og ekki virtist vera vilji til 

staðar til þess að reyna aftur þar sem skjótur árangur var ekki í augsýn. Hlutirnir eiga að 

ganga hratt fyrir sig og hugarfar eins og „þetta reddast“ er eitthvað sem flestir Íslendingar 

þekkja. Sú undirbúningsvinna sem þarf að fara í áður en innleiðingarferlið hefst var ekki 

unnin hjá öllum fyrirtækjum en hún er nauðsynleg til árangurs og leggur grunninn að 

innleiðingarferlinu. Dæmi um það er að hjá fyrirtæki A voru einungis nokkrir starfsmenn 

sendir á námskeið tengt straumlínustjórnun þar sem þeir kynntust hugmyndafræðinni. 

Þeir starfsmenn virðast hafa átt að bera út boðskapinn eða öllu heldur að „redda þessu“. 

Þegar það síðan gekk ekki eftir var gripið til þess ráðs að ráða inn einn starfsmann til þess 
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eins að sjá um innleiðingarferlið. Það að sækjast stöðugt eftir skjótum árangri er ekki 

eitthvað sem á samleið með því að innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar því 

innleiðingarferlið felur í sér að kafa ofan í allt starfsskipulag og alla ferla innan fyrirtækis 

og er ferlið jafnframt í stöðugri þróun. Það er því ekki hægt að líta á þetta sem eitthvað 

sem veiti skjótan árangur eða sem skammtímalausn.  

Ísland skorar hærra í en Japan í undanlátssemi sem gefur til kynna að Japanir séu mun 

agaðri þjóð en Íslendingar. Velta má því fyrir sér hvort það sé eitt af þeim 

menningareinkennum sem hefur ýtt undir það hversu miklum árangri hugmyndafræðin 

hefur náð hjá Toyota í Japan. Hugmyndafræðin sýnir í mörgum tilfellum dæmi um mjög 

öguð vinnubrögð. Þar virðist vanta hérlendis þar sem viðmælendur komu allir inn á það á 

einhvern hátt að skortur sé á öguðum og stöðluðum vinnubrögðum og leggja þurfi mikið 

á sig til þess að ná þeim þætti.  

7.4 Helstu áskoranir 

Straumlínustjórnun er fyrst og fremst hugsunarháttur sem þarf að tileinka sér ef ætlunin 

er að vinna með hana, hún er ekki kostnaðaráætlun eða aðferð (Modig og Aahlström, 

2015). Það að gera sér grein fyrir því mikilvægi að tileinka sér hugsunarhátt 

straumlínustjórnunar virðist flækjast hvað mest fyrir stjórnendum og starfsfólki ásamt 

hugarfarsbreytingu hjá þeim. Allir viðmælendur snertu á því í viðtölum hve flókið það geti 

reynst að breyta hugsanagangi fólks og viðhorfi þess og hve tímafrekt það geti verið. Það 

ásamt því að senda skýr skilaboð um hvert fyrirtækið stefni og að upplýsa starfsfólk sitt 

nægilega vel virtust vera helstu áskoranir sem komu fram í innleiðingarferlinu.  

Liker (2004) vill meina að margar tilraunir til þess að innleiða straumlínustjórnun séu 

yfirborðskenndar og að kerfislægri nálgun sé ekki fylgt. Bæði tala Liker (2004) og Spear og 

Bowen (1999) um hversu mikilvægt sé að skilja raunverulega hvað felst í 

hugmyndafræðinni og því sem liggi að baki. Ef starfsfólk og stjórnendur þekki ekki 

hugmyndafræðina þá muni hún ekki leiða til þess árangurs sem þykir svo 

eftirsóknarverður. Því hefði áhersla í upplýsingamiðlun og þjálfun starfsfólks átt að vera 

meiri en minni og á það sérstaklega við um fyrirtæki A. Fyrirtæki B og D fylgdu kerfislægri 

nálgun og það var greinilegt að vel ígrundað skipulag lá að baki innleiðingunni. 

Fræðimaðurinn Daft (2001) talar um að starfsfólk eigi stóran þátt í að mynda og þróa 

fyrirtækjamenningu. Því gefur það augaleið, ef fyrirtæki hyggjast breyta 
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fyrirtækjamenningu sinni eins og með straumlínustjórnun, þá þurfi fyrst og fremst að 

einblína á að upplýsa starfsfólk og koma á hugarfarsbreytingu hjá því til þess að breyting 

á fyrirtækjamenningunni sé möguleg. Því má draga þá ályktun að helstu áskoranir þegar 

kemur að innleiðingu á straumlínustjórnun hjá íslenskum fyrirtækjum snúi að mannlega 

þættinum. Það er tvíþætt og snýr í fyrsta lagi að því að fá fólk til þess að breyta sér. Það 

gerist ekki nema með góðu upplýsingaflæði og þjálfun starfsfólks, að opna augu þess fyrir 

því nýja sem muni taka við. Í öðru lagi snýr það að því að stjórnendur myndi sér skýrari 

sýn á ferlið sjálft og standi með þeim ákvörðunum sem þeir taka. Að þeir séu kjarkmeiri 

og þori að taka af skarið þótt að framundan séu erfiðleikar og annað sem fylgir 

breytingum.  

Niðurstöður varpa enn fremur ljósi á mikilvægi þess að stjórnendur séu sýnilegir og 

taki þátt í ferlinu. Hjá fyrirtæki B er stjórnandinn fullur þátttakandi og hefur 

innleiðingarferlið gengið hratt og örugglega fyrir sig þótt auðvitað hafi komið upp hnökrar 

endrum og eins í ferlinu. Hjá fyrirtæki A eru stjórnendur ekki nægilega virkir þátttakendur 

og sýnir það sig í árangri hjá fyrirtækinu.  
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8 Lokaorð 

Í upphafi var velt upp eftirfarandi spurningu: 

 Hvernig er innleiðingaferli straumlínustjórnunar í íslenskum fyrirtækjum háttað 
út frá sjónarhorni millistjórnenda? 

Til þess að svara henni var fjallað hér á undan um helsta inntak hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar, breytingastjórnunar og fjallað um menningu. Notast var við 

eigindlega aðferðafræði í framkvæmd rannsóknar þar sem það var talin góð leið til þess 

að ná fram betri skilning á viðfangsefninu. Tekin voru viðtöl við 11 millistjórnendur 

fjögurra fyrirtækja sem hafa innleitt hugmyndafræði straumlínustjórnunar og þau greind 

og sett fram í niðurstöðum. Niðurstöður voru síðan settar í samhengi við fræðin í 

umræðukafla.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að það er engin ein leið rétt þegar kemur að því að 

innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar og úr ýmsu að velja. Innleiðingarferlið er 

ferli uppfullt af áskorunum. Vegferðin krefst þess að unnið sé eftir skipulagi og góður 

undirbúningur er nauðsynlegur. Ekki er æskilegt að hefja innleiðingaferli sem slíkt í skyndi 

sem mætti lýsa sem einu af menningareinkennum íslenskrar þjóðmenningar. Taka þarf 

vel ígrundaðar ákvarðanir til þess að ferlið verði sem árangursríkast. Helsta áskorunin sem 

greina mátti var hugarfarsbreyting hjá starfsfólki. Nálgast þarf fólk af virðingu en á sama 

tíma þurfa stjórnendur að senda frá sér skýr skilaboð og fylgja sínum ákvörðunum eftir. 

Niðurstöður styðja enn fremur við fræðin þegar kemur að undirbúningi og því að fylgja 

skrefum í innleiðingarferlinu. Innleiðing á hugmyndafræði straumlínustjórnunar með 

kerfislægri nálgun er leið til árangurs. Stjórnendur þurfa að vera skýrari og ákveðnari í 

innleiðingarferlinu. Þetta er ferli sem einnig krefst mikillar þolinmæði og stjórnendur 

mega ekki missa dampinn á miðri leið. Þetta reddast ekki nema með þrautseigju og 

þolinmæði að vopni. 

Það sem má telja til helstu takmarkana er að úrtakið átti aðeins við 4 íslensk fyrirtæki 

og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á öll íslensk fyrirtæki. Þó er hægt að nýta 

niðurstöðurnar sem leiðarvísi þeirra fyrirtækja sem hyggjast innleiða hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar þar sem íslenskir stjórnendur geta verið meðvitaðri en ella um þau 

íslensku menningareinkenni sem eru ríkjandi.  
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Ekki er hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn en niðurstöður geta gefið vísbendingu 

um innleiðingarferli straumlínustjórnunar hjá íslenskum fyrirtækjum. Rannsakandi mælist 

til þess að þeir stjórnendur sem hyggjast innleiða straumlínustjórnun í náinni framtíð 

undirbúi sig vel, geri ráð fyrir svigrúmi á vinnutíma starfsfólks og tali skýrt og ákveðið fyrir 

breytingunum. Áhugavert væri fyrir frekari rannsóknir að skoða enn frekar þjóðmenningu 

Íslands á ítarlegri hátt í tengslum við fyrirtækjarekstur og gæti það gefið betri innsýn í 

hugarheim stjórnenda. Einnig væri áhugavert að vinna með stærra úrtak fyrirtækja og 

gera ítarlegri greiningu á hverju innleiðingarferli fyrir sig, taka það saman og skoða út frá 

því hvort þar leynist enn frekari menningareinkenni Íslands.  
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