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Útdráttur 
 

Rannsóknir hafa sýnt að stöðugar umbætur bæta rekstur fyrirtækja sé vel að þeim staðið 

og þegar starfsaðstæður, áherslur stjórnenda og fyrirtækjamenning fela í sér mannlega 

nálgun, valdeflingu, eflingu sjálfstrausts og áherslu á ábyrgð hvers og eins sem styður 

við árangur og skapar vellíðan og starfsánægju. Vísbendingar eru um að slíkar áherslur 

og fyrirtækjamenning tengist að hluta til við hugmyndafræði þjónandi forystu en fáar 

rannsóknir liggja fyrir um þessi tengsl. 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf starfsmanna Toyota á 

Íslandi til starfsumhverfis á vinnustað sínum og að kanna hvort viðhorfin tengist 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Gerð var eigindleg rannsókn sem fólst í því að taka 

viðtöl við starfsmenn fyrirtækisins og rannsóknargögn greind þar sem fram komu þrjú 

meginþemu. Fyrsta þema fjallar um samband fyrirtækisins við starfsfólk sitt, annað 

þema lýsir hvernig starfsfólk fyrirtækisins horfir á og starfar í þágu viðskiptavina og í 

þriðja þema koma fram viðhorf um menninguna sem drífur starfsemina áfram. 

 Niðurstöður gefa til kynna að mannauðurinn er fyrirtækinu mikilvægur og að 

viðskiptavinurinn og þjónusta í hans garð er sömuleiðis áhersluatriði. Grunnur 

árangursins felst í nálgun og menningu sem einkennist af samvinnu, uppbyggilegum 

samskiptum, nýsköpun og útbreiðslu þekkingar. Niðurstöður gefa einnig til kynna að 

starfsumhverfi stöðugra umbóta hjá Toyota hér á landi og þjónandi forystu hafi nokkur 

sameiginleg einkenni og má þar nefna valdeflingu, traust, ábyrgðarskyldu og opið 

samskiptaflæði. Niðurstöður benda einnig til þess að þjónandi forysta geti stuðlað að 

fyrirtækjamenningu sem styður árangur stöðugra umbóta og eru þær niðurstöður í takt 

við fyrri rannsóknir.  

Lykilorð: Stöðugar umbætur, Toyota, Kaizen fyrirtækjamenning, þjónandi forysta 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 

 

Abstract 
 

Research has shown that continuous improvement can lead to increased business 

success when work environment, managerial traits and organizational culture is based 

on a humane approach, empowerment, psychological empowerment and individual 

accountability which has a positive effect on wellness and job satisfaction. The 

hypothesis has been presented that such kinds of traits and corporate culture could, to 

some degree, be connected to servant leadership theory, however, not much research 

has been done regarding the connection. 

 The purpose of this research paper was to measure the attitude employees have 

towards the work environment in the Icelandic company Toyota á Íslandi and to 

investigate of these attitudes can be connected to servant leadership. The research 

method used in this paper is in qualitative interview form and analysis of the results 

revealed three main themes. The first theme is about the relationship between the 

employer and employee. The second theme examines how the employees view and 

provide service for the customer. The third theme explains the culture that drives the 

company. 

 The results of the research imply that the workforce, as well as service towards 

the customer, are important to the company and that the prerequisite for success is 

rooted in an organizational approach based on teamwork, constructive communication, 

innovation and shared knowledge. Additionally, the results imply that the continuous 

improvement environment at Toyota in Iceland and servant leadership has common 

traits such as empowerment, trust, accountability and open communication. 

Furthermore, in line with previous research, the results show that servant leadership 

can positively affect organizational culture that increases continuous improvement 

success. 

Keywords: Continuous improvement, Toyota, Kaizen, organizational culture, servant 

leadership 
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Formáli 
 
Þessi ritgerð er hluti af meistaranámi í forystu og stjórnun með áherslu á 

verkefnastjórnun við háskólann á Bifröst og gildir hún sem 30 eininga framlag til 

meistaragráðunnar. 

Leiðbeinandi minn var Dr. Sigrún Gunnarsdóttir lektor við háskólann og met ég 

leiðsögn hennar og athugasemdir mikils við riðgerðaskrifin. Þáttur hennar í ferlinu 

skipti gríðarlegu máli og er ég henni mjög þakklátur. 

Ég þakka Úlfari Steindórssyni öðrum eiganda og forstjóra Toyota á Íslandi fyrir að 

gefa mér kost á að nota fyrirtæki hans sem umfjöllunarefni í ritgerðinni og eins 

yfirmanni mínum Björgvini Njáli fyrir mikinn stuðning í gegnum allt námið. Einnig 

er ég þakklátur þeim starfsmönnum innan fyrirtækisins sem gáfu sér tíma til að taka 

þátt í rannsóknarviðtölum og dýpka þekkingu á viðfangsefninu með sínu framlagi. 

Heima fyrir eiga kona mín og börn mikið hrós og þakklæti skilið fyrir þolinmæði sem 

þau sýndu á meðan skrifunum og náminu öllu stóð.  
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1. Inngangur 
 
Í umhverfi þar sem landslag er síbreytilegt þurfa fyrirtæki að bera með sér getu til þess 

að aðlaga sig og þróast með breytingum og halda samkeppnishæfni sinni (Stadnicka & 

Sakano, 2017). Árangur fyrirtækja í slíku umhverfi hefur gjarnan verið tengdur við 

starfsumhverfið sem til staðar er innan þeirra.  Af því leiðir að stefnumótun fyrirtækja 

þarf að vera birtingakennd þar sem að markmið og framtíðarsýn eru ekki fyrirfram 

ákvörðuð heldur í stöðugri mótun eftir því sem fyrirtæki dafna og viðhalda 

umbótastarfsemi (Lynch, 2015). Samkvæmt Hirzel, Leyer og Moormann (2017) eru 

stöðugar umbætur lykilþáttur þegar kemur að getu fyrirtækja til þess að mæta örum 

breytingum á markaði og breyttu neyslumynstri viðskiptavina. Hins vegar hefur 

áherslan á aðferðafræðilegum hluta stöðugra umbóta verið meira áberandi og því er 

þörf á fleiri rannsóknum sem snúa að mannlega þættinum í umbótarstarfsemi.  Þegar 

talað er um stöðugar umbætur er átt við aðferðafræði sem felur í sér að fyrirtæki skapi 

menningu þar sem ákveðnar aðferðir, sérstakt verklag og vel skilgreind verkefni myndi 

saman umbótarferli sem er í stöðugri mótun (Kofoed, Gertsen, & Jørgensen, 2002; 

Lillrank, Shani, & Lindberg, 2001). Ennfremur hefur LEAN verið áberandi í stöðugum 

umbótum í gegnum hugmyndafræði sem leggur áherslu á að hámarka virði vöru eða 

þjónustu gegn því að lágmarka framleiðslu- og hráefniskostnað (Glover, Liu, Farris, & 

van Aken, 2013). Að sama skapi hefur Toyota Production System og Kaizen frá Toyota 

átt ríkan þátt í umbótarstarfsemi með þeirri hugmyndafræði að eyða sóun á öllum 

sviðum skipulagsheildar (Kumar, Dhingra, & Singh, 2018). Þegar fjallað er um Kaizen 

er átt við aðferðafræði sem notuð er til að kalla fram áframhaldandi umbætur. Bæði 

starfsmenn og stjórnendur taka virkan þátt og hefur ferlið undirliggjandi áherslu á að 

þjóna þörfum viðskiptavina (Quesada-pineda, 2017). 

  Tæknileg skilvirkni stöðugra umbóta hefur verið vel skrásett (Galeazzo, 

Furlan, & Vinelli, 2017) en færri rannsóknir hafa verið gerðar á mannlega þættinum og 

sannfæringu þeirra sem koma að starfsemi umbóta (Hirzel o.fl., 2017). Sýnt hefur verið 

fram á að notkun mjúkra stjórnunaraðferða, þeim þáttum í stjórnun sem fela í sér að 

efla starfsmenn, (e. Soft practices) hefur jákvæð áhrif á þátt starfsmanna í stöðugum 

umbótum sem innihalda þætti á borð við traust milli starfsmanna og stjórnenda, þjálfun, 

starfsþátttöku, helgun yfirstjórnar, forystu, þjónustu yfirmanna í garð starfsmanna og 

samvinnu (Costa o.fl., 2018). Þá sýna rannsóknir fram á að valdefling og stuðningur í 
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formi fjármagns, birgða, þjálfunar og endurgjafar séu lykilatriði fyrir aukna þátttöku 

starfsmanna í umbótastarfsemi (Hirzel o.fl., 2017). Sameiginlega þætti má finna í 

þjónandi forystu, hugmyndafræði sem felur í sér að mæta þörfum starfsmanna með 

áherslu á markmið verkefna og ábyrgðarskyldu, en með því næst árangur bæði gagnvart 

starfsfólki og skipulagsheildinni (Coetzer, Bussin, & Geldenhuys, 2017). Þjónandi 

leiðtogar notast því við valdeflingu, uppbyggingu trausts, hvatningu og auðmýkt 

(Chiniara & Bentein, 2016; Eva, Robin, Sendjaya, van Dierendonck, & Liden, 2018; 

Sousa & van Dierendonck, 2017).  

 

1.1. Viðfangsefni 
 
Í þessu verkefni verður ljósi varpað á þau viðhorf sem starfsmenn Toyota á Íslandi hafa 

til starfsumhverfis stöðugra umbóta en fyrirtækið hefur hlotið viðurkenningar á borð 

við fyrirmyndafyrirtæki ársins hjá VR auk umhverfisverðlauna ársins árið 2018. Þá 

hefur Toyota verið mest selda vörumerkið af öllum bílaframleiðendum á Íslandi í 30 

ár, eitthvað sem fjöldi kannana um þjónustu fyrirtækja geta staðfest.  

Bílaframleiðandinn Toyota hefur getið sér orðspor fyrir afkastamiklar og 

árangursríkar aðferðir í stöðugum umbótum og hefur Toyota Way hugmyndafræðin 

þeirra sem og framleiðslukerfið TPS (e. Toyota Production System) verið ein helsta 

fyrirmynd flestra umbótakerfa sem fyrirtæki styðjast við í dag. Sá árangur sem fylgir 

Toyota Way og TPS hefur gjarnan verið tengdur við áherslu fyrirtækisins á mannlega 

þáttinn í allri starfseminni vegna þess að Toyota lítur á starfsfólk sitt sem lykilinn að 

TPS (Liker, 2004).  

Rétt er að benda á að starfsstöð Toyota í Kauptúni er samansett af tveimur 

fyrirtækjum. Annað þeirra er Toyota á Íslandi ehf sem er innflytjandi á bílum, vara- og 

aukahlutum frá Toyota Motor Europe og samnings og samskiptaaðili framleiðandans 

fyrir Íslandsmarkað. Þar að auki er það ábyrgt fyrir því að tryggja að sölu- og 

þjónustuaðilar starfi eftir skilmálum og stöðlum framleiðandans. Hitt fyrirtækið er TK 

Bílar ehf. (Toyota í Kauptúni) sem er stærsti sölu- og þjónustuaðili framleiðandans á 

Íslandi. Fyrirtækið samanstendur af almennu verkstæði, málningar- og 

réttingaverkstæði, standsetningu, bílasölu nýrra og notaðra bíla, varahlutaverslun og 

vöruhúsi. Bæði fyrirtækin eru í eigu sömu aðila og deila mannauðssviði, tölvu-

þjónustu, og fjármálasviði að hluta til. Rannsóknin og viðmælendur hennar ná til beggja 
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fyrirtækja og af því leiðir að þegar minnst er á Toyota á Íslandi framvegis í ritgerðinni 

er átt við bæði fyrirtækin.  

  Áhugavert er að varpa ljósi á starfsumhverfi stöðugra umbóta hjá Toyota á 

Íslandi auk þess að kanna upplifun starfsfólks á Toyota Way gildunum og notkun þeirra 

innan fyrirtækisins. Þjónandi forysta er hugtak sem fyrst var lagt fram af Robert 

Greenleaf og er skilgreint á þann veg að þjónandi leiðtogi hefur skilning á og iðkar 

hegðun sem einkennist af því að setja framþróun og frama annarra fram fyrir sinn eigin. 

Með þessu stuðlar hann að þroska fylgjenda í stað þess að beina sviðsljósinu að sér sem 

stjórnanda. Samkvæmt þessari nálgun búa þjónandi leiðtogar yfir eiginleikum sem hafa 

allt í senn hvetjandi, traustvekjandi og þroskandi áhrif á fylgjendur (Dierendonck, 

2011). Í ljósi þess sem að framan greinir er áhugavert að kanna hvort viðhorf og reynsla 

starfsmanna af starfsumhverfi stöðugra umbóta hjá Toyota hér á landi endurspegli 

hugmyndafræði þjónandi forystu.  

 

1.2. Rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar 
 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvernig það er fyrir starfsmenn 

Toyota á Íslandi að starfa í starfsumhverfi stöðugra umbóta til að varpa ljósi á upplifun 

þeirra á ánægju í starfi og þjónustu til viðskiptavina og auka skilning á hvernig það 

tengist samskiptum, forystu og stjórnun. Markmiðið er einnig að bera upplifun 

starfsmannanna saman við hugmyndir og aðferðafræði Toyota Way og stöðugra 

umbóta annars vegar, og við hugmyndafræði þjónandi forystu hins vegar. Til þess að 

ná tilsettum markmiðum verða lagðar fram eftirfarandi spurningar: 

 

 Hvernig upplifa starfsmenn Toyota hér á landi að starfa í starfsumhverfi 

stöðugra umbóta? 

 Endurspeglar upplifun starfsmanna áherslur þjónandi forystu?  

 

1.3. Kenningar og fræðileg nálgun 
 

Í þessari ritgerð nær fræðileg nálgun annars vegar til hugmynda og rannsókna sem 

tengjast starfsumhverfi stöðugra umbóta hjá Toyota og hins vegar verður fjallað um 

hugmyndafræði þjónandi forystu og rannsóknir í þeim efnum. Starfsumhverfi stöðugra 
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umbóta snýr að hinum mannlegu þáttum sem koma til móts við aðferðirnar í skilvirkri 

umbótarstarfsemi. Þar er átt við atriði sem tengjast valdeflingu starfsmanna þar sem 

þeir hafa eitthvað að segja um tilhögun umbótarferla (Stadnicka & Sakano, 2017), þátt 

stjórnenda sem þurfa að hvetja starfsmenn, byggja upp samband við þá og vera þeim 

fyrirmynd (Lam, O’Donnell, & Robertson, 2015). Annar lykilþáttur starfsumhverfis 

stöðugra umbóta felst í því að í starfsemi sé opið fyrir skýr samskipti og skoðanaskipti 

annars vegar starfsmanna á milli og hins vegar milli starfsmanna og stjórnenda 

(Galeazzo o.fl., 2017). Sjá má, miðað við þær áherslur sem um ræðir í starfsumhverfi 

stöðugra umbóta að þær eiga margt semeiginlegt með hugmyndafræði þjónandi 

forystu. 

 Robert Greenleaf er sá sem lagði fyrst fram þá hugmyndafræði að forysta gæti 

verið þjónandi. Nálgun hans fólst í því að þjónandi leiðtogi væri þjónn fyrst og síðan 

leiðtogi, að hann hefði náttúrulega löngun til þess að þjóna öðrum og tæki meðvitaða 

ákvörðun um að gerast leiðtogi. Slíkir leiðtogar eru þekktir fyrir að leggja áherslu á hag 

og framþróun fylgjenda sinna (Dierendonck, 2011). Þjónandi forysta er sögð hafa 

komið inn með siðferðislegan þátt í stjórnunarfræðin sem áður höfðu einblínt á 

hegðunareiginleika og viðbragðseiginleika (Sousa & van Dierendonck, 2017). Með 

þeirri nálgun eru ákveðnir þættir skilgreinandi fyrir þjónandi leiðtoga en þar á meðal 

starfa þeir og hegða sér eftir siðferðislegum gildum, horfa á þjónustu við aðra sem 

ábyrgðarhlutverk, sjá fyrir sér æðri tilgang, sækjast eftir því að byggja upp traust frekar 

en að ógna eða ala á óöryggi, og upphefja gildi sem eru æðri en eiginhagsmunir og 

efnislegur árangur (Allen, Winston, Tatone, & Crowson, 2018). Til eru fjölmargar 

greinar og rannsóknir sem fjalla um þjónandi forystu og hefur þeim fjölgað mikið 

seinustu ár. Dirk van Dierendonck, sem er hollenskur fræðimaður hefur verið áberandi 

í skrifum og túlkun hugmynda Greenleaf og hér á landi hefur Sigrún Gunnarsdóttir birt 

slíkar greinar. Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar verður meðal annars fjallað um 

rannsóknir þessara höfunda. 

 Umfjöllun um eiginleika og árangur þjónandi forystu er byggð á rannsóknum 

fræðimanna sem taka fyrir fjölbreytt fyrirtæki og mæla ólíka þætti innan 

fræðigreinarinnar en þar má nefna helgun starfsmanna, valdeflingu, starfsánægju, 

gagnkvæmt traust og auðmýkt.  
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1.4. Aðferðafræði rannsóknarinnar 
 

Rannsóknin er eigindleg þar sem viðfangsefnið er Toyota á Íslandi og viðtöl eru tekin 

við sjö starfsmenn fyrirtækisins til þess að öðlast dýpri skilning á starfsumhverfi 

stöðugra umbóta í starfsemi þess (Bryman, 2016). Markmið viðtalanna er að kanna 

viðhorf starfsmanna til starfseminnar, hvernig þeir upplifa umbótarstarfsemi í sínum 

daglegu störfum og hvort viðhorf þeirra endurspeglist í hugmyndafræði þjónandi 

forystu. Í viðtölunum var stuðst við fyrirfram skilgreindan viðtalsramma en þó voru 

viðtölin sjálf hálfopin svo að mögulegt væri að ná fram dýpri skilningi og betri 

lýsingum á áhugaverðum atriðum. Öll viðtöl voru hljóðrituð og skrifuð orðrétt niður í 

kjölfarið. 

 

1.5. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
 

Sá árangur sem Toyota hefur náð í þjónustumálum, bæði gagnvart viðskiptavinum og 

starfsfólki sínu gerir fyrirtækið að spennandi rannsóknarefni. Slagorðið sem þeir nota 

gjarnan er „Engin vandamál, bara lausnir“ en þessi skilaboð benda til ákveðins 

hugarfars sem er til staðar hjá fyrirtækinu. Þar að auki er Toyota á Íslandi hluti af stóru 

neti sem tilheyrir hinu alþjóðlega Toyota sem hefur löngum verið tengt við 

umbótarstarfsemi. 

 Stöðugar umbætur hafa orðið meira áberandi í viðskiptalífi síðustu ár og hafa 

ýmis konar kerfi eða aðferðafræðilegar nálganir verið lagðar fram sem styðja við meiri 

árangur í rekstri fyrirtækja. Rannsóknir hafa sýnt fram á að stöðugar umbætur, séu þær 

innleiddar á réttum forsendum, hafi mikil áhrif á aukna afkastagetu og bættan árangur 

hvort sem um ræðir í teymum, deildum eða heilum skipulagsheildum. Í stóra 

samhenginu hafa stöðugar umbætur fimm megin víddir en þær lýsa verkferladrifnum 

aðgerðum, áherslu á viðskiptavini, þekkingaröflun og þjálfun, teymisstjórnun og 

viðhorf ásamt hegðun (Hirzel o.fl., 2017).   

 Líkt og umbótastarfsemi hefur þjónandi forysta einnig notið síaukinna vinsælda 

en fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á áhrif og árangur hugmyndafræðinnar hafa 

verið gerðar. Nýrri rannsóknir á sviði þjónandi forystu leitast við að öðlast meiri innsýn 

í innri virkni hennar og við hvaða aðstæður hún framkallar mestu áhrifin. 
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar um starfsumhverfi stöðugra umbóta sem 

og áherslur og eiginleikum þjónandi forystu, en ekki hafa, eftir því sem höfundur best 

veit, verið gerðar margar rannsóknir sem benda á tengsl þar á milli. Vísbendingar eru 

um að vinnustaðamenning Toyota byggi á hugmyndafræði þjónandi forystu (Liker & 

Hoseus, 2008) en ekki liggja fyrir birtar rannsóknir sem dýpka skilning á hugsanlegum 

tengslum þarna á milli, það er að segja um tengsl aðferða Toyota og 

vinnustaðarmenningar Toyota og líkindi hennar við hugmyndafræði Þjónandi forystu. 

Þörf er á rannsóknum sem skoða hvort þjónandi forysta sé leið að þeirri menningu sem 

hámarkar árangur þeirrar aðferðafræði sem Toyota notar í rekstri sínum. 

 Það er von rannsakanda að þessi rannsókn leiði af sér aukið fræðilegt sem og 

hagnýtt gildi þegar kemur að þjónandi forystu og stöðugum umbótum. Toyota hefur 

lengi verið þekkt fyrir að vera í fremstu röð þegar kemur að báðum viðfangsefnum. 

Dýpkun á skilningi þeirrar menningar sem finnst innan fyrirtækisins gæti varpað ljósi 

á tengingar milli þjónandi forystu og stöðugra umbóta en í bókinni Toyota Culture, The 

Heart and Soul of the Toyota Way eftir Liker og Hoseus (2008) er því lýst að slíka 

tengingu megi finna.  

 

1.6. Uppbygging ritgerðar 
 

Eftirfarandi er lýsing á uppbyggingu ritgerðarinnar: Kafli 2 samanstendur af fræðilegu 

yfirliti ritgerðarinnar. Þar verður gert grein fyrir þeim kenningum og aðferðum sem 

spila megin hlutverk innan Toyota, stöðugra umbóta og þjónandi forystu . Efni og 

atriði fyrri rannsókna eru notuð til að mynda fræðilegan grunn fyrir rannsókn 

ritgerðarinnar. Í 3 kafla er gert grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Farið er yfir 

áherslur eigindlegra rannsókna, styrkleika þeirra og veikleika. Þar að auki eru gerð skil 

á mögulegum siðferðislegum álitamálum, réttmæti og stöðu rannsakanda. Færð eru rök 

fyrir vali á viðmælendum og þeir einnig kynntir. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar koma fram í kafla 4. Gögnunum sem aflað var úr 

viðtölum við þátttakendur voru greind í þemu sem mynda niðurstöður rannsóknar 

miðað við viðhorf og reynslu þátttakenda rannsóknarinnar. Kafli 5 setur niðurstöður í 

samhengi við stöðu þekkingar þar sem niðurstöður eru bornar saman við stöðugar 

umbætur annars vegar og áherslur þjónandi forystu hins vegar með það að markmiði 

að svara rannsóknarspurningunum. 
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2. Fræðilegt yfirlit  
 
Þessi kafli inniheldur helstu kenningar, lykilhugtök og fyrri rannsóknir sem stuðst er 

við í gerð rannsóknarinnar. Í fyrri hluta kaflans eru gerð skil á hugmyndafræðinni sem 

Toyota starfar eftir ásamt því að kynna þá áhersluþætti sem stuðla helst að henni, en 

þeir þættir eru fyrirtækjamenning, starfsánægja, þjónusta við viðskiptavini og þjónusta 

við samfélagið. Rannsóknir sem dýpka þekkingu, tilgreina áhrif áhersluþáttanna verða 

þar að auki ræddar. Í seinni hluta kaflans er þjónandi forysta rædd ásamt því að gerð er 

grein fyrir helstu þáttum sem einkanna þjónandi leiðtoga. Rannsóknir og fræðigreinar 

eru kynntar sem unnar hafa verið til að skilgreina og mæla árangur 

hugmyndafræðinnar. Heimildirnar sem notast er við koma úr fjölbreyttum grunni en til 

þeirra teljast bækur og gagnagrunnar á borð við Elsevier, Science Direct, Proquest og 

Ebsco Host. Notuð eru leitarorðin continuous improvement, LEAN, Kaizen, Toyota, 

servant leadership, Toyota Production System, organizational culture, service culture, 

job satisfaction og Toyota Way. Í lok kaflans er fjallað stuttlega um starfsemi Toyota 

á Íslandi og þær áherslur sem fyrirtækið starfar eftir í sínum daglega rekstri. Þá er í 

blálokin tilgreint um mikilvægi rannsóknarinnar miðað við fyrirliggjandi þekkingu í 

fræðunum. 

 

2.1. Hugmyndafræði Toyota 
 

Þær aðferðir og áherslur sem Toyota notar einkennast af þáttum og áherslum sem finna 

má innan skrifa um fyrirtækjamenningu, starfsánægju, þjónustudrifna menningu og 

samfélagslega ábyrgð. Í þessum hluta verður greint frá þessum hugtökum auk þess sem 

hugmyndafræðin á bak við Toyota Way verður kynnt. Menning hefur verið skilgreind 

sem samspil áþreifanlegra og óáþreifanlegra gilda sem finnast í starfsemi fyrirtækja. 

Starfsánægja er afleiðing stuðnings, eflingar og hvatningu fyrirtækis og stjórnenda í 

garð starfsmanna. Þjónustudrifin menning einkennist af sameiningu starfsmanna og 

yfirmanna í nýsköpunar-starfsemi sem miðast við þjónustu. Í seinni hluta kaflans 

verður síðan fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

ofangreinda þætti. 
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2.1.1. Fyrirtækjamenning 
 

Wilson (2001) lítur svo á að með hugtakinu fyrirtækjamenning er átt við gildi sem 

liggja að baki þeirra væntinga, umbunar og stuðnings sem fyrirtæki veita. Baumgartner 

(2009) bendir á að í dýpri skilningi á hugtakinu er fyrirtækjamenning samansafn 

ákveðinna gilda sem hópur fólks deilir með sér til lengri tíma, óháð því hvort aðilar 

bætist í hópinn eða draga sig úr honum. Þá má segja að menningin komi fram í tveimur 

birtingarmyndum eða yfirborðs og neðanmáls. Hin fyrri lýsir merkjum (e. artifacts) en 

slíkt táknar áþreifanleg kerfi, verkferla, vörur fyrirtækisins og einnig talsmáta sem er 

einkenndandi í starfseminni. Síðari birtingarmyndin er tvískipt og felur í sér annars 

vegar gildi og hegðun sem hópurinn deilir með sér og kemur fram í stefnum, 

markmiðum og hugmyndafræði. Hins vegar felur hún í sér grunnforsendur sem 

einkennast af ómeðvituðum hugsunum og hegðun. Kinicki o.fl. (2013) bæta þar við og 

nefna að fyrirtækjamenning eigi sér stað bæði á vitsmunalegum og táknrænum grunni, 

að hún sé félagslegt fyrirbæri sem er afmarkað af sögulegum og staðbundnum mörkum. 

Þá lærist þekkingin manna á milli með samskiptum innan starfseminnar og hafa því 

grunnforsendurnar áhrif á hegðun starfsmanna út á við þar sem þær eru í kjarna 

menningarinnar. 

 Costanza o.fl. (2016) færa rök fyrir því að á markaði þar sem þróun, 

tækninýjungar og umhverfi eru síbreytilegir þættir er mikilvægt að menning fyrirtækja 

búi yfir aðlögunarhæfni. Þar sem fyrirtækjamenning er venjulega samansafn gilda sem 

öll starfsemi fyrirtækis deilir getur verið þungt í vöfum að aðlaga hana nýjum aðstæðum 

með skömmum fyrirvara. Hins vegar ef réttir eiginleikar eru til staðar getur menningin 

sjálf verið tól breytinga. Framsýni er því mikilvægur eiginleiki fyrirtækja vegna þess 

að ekki reynist alltaf nóg að horfa í núverandi aðstæður og bregðast við þeim. Með 

framsýni er hægt að koma auga á framtíðarþarfir viðskiptavina og greina breytt 

landslag á markaði. Opið hugarfar fyrir breytingum er einnig mikilvægur þáttur þar 

sem slíkt leiðir til umhverfis þar sem starfsmenn geta rætt, deilt milli sín, og innleitt 

hugmyndir og nýja nálgun á verkefni starfseminnar. Þá er vilji til að taka áhættur 

sambærilegt opnu hugarfari að því leyti að þá skapast vettvangur fyrir starfsmenn til að 

gera tilraunir og prufa nýjar hugmyndir en slíkt getur aukið nýsköpun. Þessu fylgir að 

bæði starfsfólk og þau kerfi og verkferlar sem fyrir eru til staðar séu í stakk búin til að 

takast á við breytt ferli. Loks telst geta starfseminnar og starfsmanna til að vinna í 

sameiningu að aðgerðum, innleiða þær og viðhalda nýjum ferlum til mikilvægra þátta 
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aðlögunarhæfni en í því felst að greina vandamál, mynda samstöðu um innleiðingu og 

stunda virka eftirfylgni á breytingunum. 

 

2.1.2. Toyota Way menningin 
 
Toyota rekur alla sína starfsemi eftir ákveðinni hugmyndafræði sem kallast The Toyota 

Way en hana má rekja alla leið til stofnenda fyrirtækisins. Hún byggir á sérstökum 

áherslum sem stuðla að vexti starfsmanna og leiða til framúrskarandi árangurs á öllum 

sviðum reksturs. Þetta er gert með því að lágmarka sóun á tíma og auðlindum, innleiða 

gæði inn í starfsemina, skipta út nýrri og kostnaðarsamri tækni fyrir hagkvæmari og 

áreiðanlegri valkosti, fullkomna ferla, og skapa menningu sem ýtir undir stöðugar 

umbætur (Liker, 2004). Þegar um menningu er að ræða er það vel þekkt meðal fólks 

hversu mikilvægt hlutverk hún spilar í daglegu lífi og eins hversu mikilvæg hún er fyrir 

þjóðfélög, samfélög og fyrirtæki. Hins vegar er einnig þekkt að fólk túlkar menningu á 

misjafnan hátt. Ef reyna ætti að skilgreina menninguna sem Toyota Way boðar mætti 

orða það þannig að hún byggist á samansafni forsenda sem tiltekinn hópur fólks myndar 

með sér, afhjúpar, eða þróar til að takast á við vandamál sem ytri aðlögun og innri 

samþætting hafa í för með sér. Séu slíkar forsendur nógu góðar teljast þær gildar og 

nógu mikilvægar til að kenna nýjum meðlimum hópsins hvernig ætti að skilja og skynja 

aðstæðurnar sem vandamálin fela í sér (Liker & Hoseus, 2008). 

 Fram kemur í bókinni The Toyota Way: 14 Management Principles from the 

World‘s Greatest Manufacturer, að menningin sem Toyota way skapar nær lengra en 

að ryðja veginn fyrir straumlínustjórnun og umbótarstarfsemi. Hún felur í sér mikla 

hvatningu og stuðning til starfsmanna. Ennfremur krefst hún þess að starfsmenn taki 

aukinn þátt í þeirri starfsemi sem fer fram í Toyota með því að færa þeim tól og verkfæri 

sem gerir þeim kleift að betrumbæta í sífellu sín eigin vinnubrögð og eigið framlag til 

starfseminnar. Sú regla hefur tíðkast í Toyota að rækta stjórnendur frekar en að kaupa 

þá. Í gegnum tíðina hafa lykilstjórnendur Toyota í flestum tilfellum verið ráðnir innan 

starfseminnar og má færa rök fyrir því að Toyota Way hugmyndafræðin sé þar að baki. 

Ekki er leitað eftir nýjum stjórnendum utan Toyota vegna þess að hinn nýi leiðtogi 

þekkir og lifir eftir þeirri reglu að leita í sífellu að rót vandamála, sem kallast Genchi 

Genbutsu, og er hann því fær í að greina alla kima starfseminnar eftir að hafa sjálfur 

unnið að þeim ásamt því að vita hvernig hún virkar í alla staði. Með þessari 
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aðferðafræði hefur Toyota skapað hvetjandi menningu þar sem stjórnendur lifa eftir 

Toyota Way og þjálfa í sífellu verðandi stjórnendur eftir þeirri heimspeki. Ákveðin 

sóun er í því að ráða sífellt nýja starfsmenn utan fyrirtækisins vegna þess að þeim fylgir 

þjálfunarþörf og aðlögunartími. Innarhúsráðningar takmarka því þessa sóun að 

einhverju leyti (Liker, 2004). 

Þau gildi sem fyrirtækið hefur lagt fram til að viðhalda Toyota Way spila 

lykilhlutverk í að framfylgja hugmyndafræðinni og byggja þau á tveimur grunnstoðum. 

Annars vegar á stöðugum framförum og hins vegar á virðingu fyrir fólki. Undir 

stöðugar framfarir falla áskorun,  stöðugar umbætur eða Kaizen, og þekkingarleit eða 

Genchi Genbutsu. Undir virðingu fyrir fólki falla í fyrra lagi almenn virðing fyrir öllum 

og heiðarleg samskipti og í seinna lagi samvinna. Með hugtakinu áskorun er vísað í það 

viðhorf fyrirtækisins að auknum árangri verður einungis náð þegar fyrirtækinu tekst að 

yfirstíga þær áskoranir sem standa í vegi fyrir bættum ferlum. Framtíðarsýn er því 

nauðsynleg leiðtogum fyrirtækisins. Hugtakið Kaizen lýsir umbótaferli þar sem hópar 

eða teymi vinna stöðugt og skipulega að verkefnum sem auka skilvirkni, gæði og 

vinnustaðaöryggi. Þriðja áherslan sem fellur undir stoð stöðugra umbóta felst í leyta 

ávallt í rót vandamála í leit að greinagóðum skilningi eða genchi genbutsu. Áherslurnar 

sem tengjast stoðinni virðing fyrir fólki byggjast á því viðhorfi Toyota að starfsfólkið 

sé vél fyrirtækisins. Því lýsir virðing fyrir fólki sambandi milli stjórnenda og 

starfsmanna þar sem náin samvinna á sér stað með það að markmiði að hvetja 

starfsmenn áfram í starfi og aðstoða þá við greiningu og úrlausn vandamála (Jayamaha, 

Wagner, Grigg, Campbell-Allen, & Harvie, 2014). 

 Jeffrey Liker (2004) gerir grein fyrir undirstöðuatriðum í Toyota Way sem 

fyrirtækið starfar eftir. Undirstöðuatriðunum má raða í fjóra flokka sem lýsa því 

hvernig Toyota hagar starfsemi sinni. Fyrsti flokkurinn er langtímahugsjón þar sem 

markmið starfseminnar eru hafinn yfir hvers kyns skammtíma ávinning og fyrirtækið 

vex og vinnur að tilgangi sem nær lengra en að hagnast fjárhagslega. Í öðrum flokki er 

gengið út frá því að réttir ferlar munu leiða til árangurs. Með því að lágmarka stöðnun, 

endurskilgreina ferla svo að stöðugu flæði verði náð, og starfsfólk innlimað í flæðið 

verður stöðugum umbótum náð. Þar til viðbótar er mikilvægt að skapa staðlaða 

verkferla og umhverfi þar sem mögulegt er að stöðva eða hægja á flæðinu til þess að 

lagfæra vandamál. Þriðji flokkurinn ber með sér að auka á virði fyrirtækisins með því 

að rækta sambandið ekki einungis við starfsmenn heldur einnig við samstarfsaðila. Hér 
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er sem áður lögð áhersla á að rækta stjórnendur og ráða þá innan fyrirtækisins vegna 

þess að þeir þekkja þegar starfsemina sem og Toyota Way hugmyndafræðina og virka 

þannig sem fyrirmynd hennar gagnvart starfsmönnum. Í þessum flokki er virðing fyrir 

samstarfsaðilum stór þáttur og mikilvægt atriði að skora á þá til að vaxa og þróast. 

Fjórði og síðasti flokkurinn felur í sér stöðuga sjálfsskoðun og sífellda leit að rót 

vandamála svo að upplýstar ákvarðanir séu teknar hverju sinni. 

 

2.1.3. Starfsánægja 
 

Nefnt hefur verið hjá Toyota að áhersla þeirra sé ekki að smíða bíla, heldur er það að 

rækta fólk. Fólkið sér síðan um að smíða bílana. Liker (2004) bendir á að viðhorf 

fyrirtækisins er að starfsfólkið sé ein mikilvægasta auðlind starfseminnar og að gildi 

þess snúa því að verulegu leyti að mannlegum þáttum. Eitt af grundvallaratriðunum 

sem Toyota leggur áherslu á þegar kemur að valdeflingu og vellíðan starfsmanna á 

vinnustað eru staðlaðir verkferlar. Fyrirtækið kom snemma auga á að starfsfólkið sem 

sinnir starfseminni þarf að hafa vald til þess að bæta þá stöðluðu verkferla sem það 

vinnur eftir. Með því að búa til umhverfi þar sem samstarfsfólk deilir með sér tillögum, 

ráðum og árangursríkum aðferðum (e. best practice sharing) ásamt því að koma sínum 

eigin hugmyndum á framfæri finnur það fyrir aukinni valdeflingu, ekki síst ef 

hugmyndir þeirra eru notaðar við úrbætur á stöðluðum ferlum. 

 Starfsánægju má skilgreina sem jafnvægið milli þeirra væntinga sem 

einstaklingur hefur og þess sem hann upplifir í raun og veru í starfi sínu (Derbis & 

Jasiński, 2018). Sambærilega lýsingu má finna þegar rætt er um sálfræðilega 

samninginn en hann er samansafn af óskrifuðum væntingum sem starfsmaður ber til 

vinnuveitanda annars vegar og sem vinnuveitandi ber sömuleiðis til starfsmanns. 

Samningurinn byggist á þeim atriðum sem starfsmaður trúir að vinnuveitandinn væntir 

af honum, sem og þeim viðbrögðum sem hann býst við að vinnuveitandinn sýnir 

vinnuframlaginu. Sama hugsunarferli á sér einnig stað hjá vinnuveitandanum gagnvart 

starfsmanni (Armstrong & Taylor, 2014).  

Ánægja meðal starfsmanna hefur verið margrannsökuð og er mikinn samhljóm 

að finna í niðurstöðum rannsókna sem ná til starfsánægju og eru þar ákveðnir þættir 

sem stuðla sérstaklega að ánægju fólks með störf sín en þar má helst nefna: Sjálfstæði 

í starfi, félagslegan stuðning, tilgang starfsins, stuðning yfirmanna, þátttöku, tækifæri 

til starfsþróunar, traust og hollustu. Þá benda rannsóknir til þess að félagslegur 
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stuðningur, sjálfstæði sem starfsmenn upplifa, og geta þeirra til að hafa áhrif á eigin 

störf hafi mest að segja um starfsánægju þeirra (Arney Einarsdóttir o.fl., 2019). 

 Á hinn bóginn getur skortur á starfsánægju leitt til kulnunar. Sólveig 

Reynisdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir (2015) benda á að rannsóknir sýna í auknum mæli 

að kulnun hefur áhrif á starfsemi fyrirtækja í formi aukinnar starfsmannaveltu, 

brottfalli, verri starfsanda, verri afköstum og fjarveru starfsmanna vegna veikinda og 

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að heilsufarslegir kvillar geti fylgt kulnun og þar má 

nefna höfuðverk, vöðvaspennu, hærri blóðþrýsting, svefnleysi og meltingartruflanir. 

 

2.1.4. Þjónusta við viðskiptavini 
 

Þegar kemur að viðskiptavinum hefur Toyota lengi starfað eftir þeirri sýn að með því 

að hafa biðtíma í ferlum stutta og sveigjanlega er hægt að skapa ákveðið flæði. Í þessu 

flæði felst lykillin að þörf viðskiptavina en það er skjótvirkt og sveigjanlegt kerfi sem 

færir viðskiptavinum gæðavöru á viðráðanlegu verði, þegar þeir þurfa hana. Með slíku 

kerfi framleiðir Toyota vörur sínar miðað við eftirspurn viðskiptavina sinna. Undir 

þessari starfsemi liggur það viðhorf starfsmanna Toyota að hlusta eigi ávallt á 

viðskiptavininn og gera það rétta gagnvart honum. Þá horfa starfsmenn svo á að hið 

sanna eðli þjónustu fyrirtækisins liggur í því hvernig það kemur fram við viðskiptavini 

sem eiga ekkert inni hjá því (Liker, 2004). 

 Rannsóknir sýna fram á að velgengni í þjónustumálum byggir að verulegu leyti 

í þjónustudrifinni menningu. Hogan og Coote (2014) halda því fram að tengsl sé að 

finna milli fyrirtækjamenningar og þátta sem tilheyra nýsköpun. Á síbreytilegum og 

samkeppnisdrifnum markaði er nýsköpun undanfari velgengni þar sem fyrirtæki 

kappkosta að bjóða góða þjónustu ásamt þjónustudrifnum ferlum og lausnum. 

Nýsköpun þrífst því best þegar fyrirtæki skapa umhverfi þar sem virðing er borin fyrir 

starfsmönnum, þeim er hrósað fyrir framlag sitt til verkefna, og þegar starfsmenn geta 

örugglega skipst á- og þróað skoðanir sínar og hugmyndir. 

 Samkvæmt Chen o.fl. (2015) búa starfsmenn í þjónustudrifinni menningu yfir 

ákveðnum eiginleikum sem tryggja betri þjónustu. Þar á meðal er sjálfvirkni 

starfsmanna en þeir sem búa yfir sjálfvirkni eiga auðveldara með að takast á við erfið 

verkefni og eru líklegri til þess að fara út fyrir valdsvið sitt í þágu starfseminnar, ásamt 

því að eiga oftar frumkvæði og stuðla að nýsköpun í þjónustu. Annar eiginleiki felst í 

því að framlínustarfsmenn, sem eru með sterka tengingu við starfsmannahópinn sinn, 
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hafa metnað fyrir markmiðum, og fá ánægju úr því að starfa í þágu hópsins sem verður 

til þess að þeir reyni sífellt að bæta þjónustu sína gagnvart viðskiptavinum. 

 Þá eru samkvæmt rannsóknum þættir í mannauðsstjórnun fyrirtækja sem stuðla 

að þjónustudrifinni menningu en þar má nefna ráðningar, þjálfun, samvinnu, 

valdeflingu, árangurstengt mat og umbun, og gagnkvæm samskipti. Þar að auki er 

ómögulegt fyrir stjórnendur að hafa beina yfirsýn yfir þeirri þjónustu sem starfsmenn 

veita margvíslegum viðskiptavinum og því er mikilvægt að á vinnustað skapist ákveðin 

menning sem snýst um mikilvægi þjónustu og ánægju viðskiptavina (Ueno, 2012). 

 Kinicki o.fl. (2013) tengja meðal annars nærumhverfi (e. climate) við 

þjónustudrifna menningu en þær fjalla um það sem starfsmenn sjá og upplifa í tengslum 

við starfsemina. Hluti af því liggur í skynjun þeirra á því hvar fyrirtæki þeirra stendur 

þegar kemur að venjum, reglum, ferlum og umbun. Jákvætt andrúmsloft hefur verið 

tengt við starfsárangur, minni streitu, aukna skuldbindingu og ánægju starfsmanna 

annars vegar og meðmæli viðskiptavina, fjárhagslegan árangur og jákvæða sýn 

viðskiptavina gagnvart þjónustunni hins vegar. 

 

2.1.5. Þjónusta við samfélagið 
 

Í stefnu Toyota er að finna einkenni samfélagslegrar ábyrgðar en samkvæmt Jeffrey 

Liker (2004) er það trú fyrirtækisins að það þurfi að stuðla að vexti í samfélaginu til 

þess að geta stuðlað að vexti hjá innri og ytri hagsmunaaðilum starfseminnar. Í því 

samhengi hvetur Toyota samstarfsfélaga sína til þess að vaxa og dafna samhliða því að 

auka ánægju viðskiptavina og tryggja örugg viðskipti til framtíðar með því að fjárfesta 

í tækni til langs tíma. Þetta telur Toyota vera ábyrgð sína gagnvart viðskiptafélögum til 

þess að tryggja vöxt, langtímaviðskipti og gagnkvæma hagsmuni. 

 Misjafnar skilgreiningar á samfélagslegri ábyrgð hafa í gegnum tíðna verið 

lagðar fram en samhljómur er þó um að hún einkennist af áherslum á umhverfið og 

samfélagið (Onkila & Siltaoja, 2017). Fyrirtæki eru í auknum mæli að taka 

samfélagslega ábyrgð alvarlega og leggja meira til samfélagsins en einstaka 

fjárhagslega styrki. Ábyrgðin lýsir sér í þeim skrefum sem fyrirtæki taka til þess að 

auðga samfélagið og geta þau meðal annars unnið að hagsmunum viðskiptavina, 

starfsmanna, nærsamfélaga og umhverfis. Framlag fyrirtækjanna getur verið í formi 

mannafls, sérþekkingu, varnings eða fjármagns. Afleiðingar sem slík starfsemi hefur í 

för með sér liggja í auknu trausti og áhuga, ekki eingöngu frá viðskiptavinum og ytri 
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hagaðilum heldur einnig frá starfsmönnum. Á sama hátt og viðskiptavinir vilja frekar 

versla við fyrirtæki sem er öflugra í samfélagslegri ábyrgð vilja starfsmenn frekar starfa 

hjá því (Argenti, 2013). 

 

2.2.  Stöðugar umbætur 
 
Í þessum kafla verður fjallað um stöðugar umbætur og þær áherslur sem eru þar 

að lútandi. Kynnt verða starfsumhverfi stöðugra umbóta sem tilgreinir hvaða 

þætti eru að finna innan fyrirtækja sem ná árangri í umbótarstarfsemi. Þá verður 

áhersla lögð á aðferðafræðina sem liggur að baki umbótaferla með tilliti til Toyota 

Production System, Kaizen og LEAN. 

 

2.2.1. Starfsumhverfi stöðugra umbóta 
 
Starfsumhverfi má í grunninn skilgreina á tvenna vegu. Annars vegar kemur það fram 

í eðli áþreifanlegra og sálfræðilegra einkenna sem starfsmenn upplifa á vinnustað 

sínum. Hins vegar er það byggt á einkennum sem hafa áhrif á þætti tengda 

sköpunarhegðun, samböndum milli starfsmanna og yfirmanna, og starfsaðstæðum 

(Alabduljader, 2019). Samkvæmt rannsóknum Indrayanto o.fl. (2018) er hægt að finna 

sterka tengingu milli starfsumhverfis og sköpunargleði. Í því sambandi er sterkt 

samband milli fyrirtækis og starfsmanna lykilatriði og leiðir til þess að sköpunargleði 

leggi grunninn að nýsköpun meðal starfsmanna. 

 Fleiri þættir teljast til áhrifavalda starfsumhverfis en þar má nefna meðal annars 

fullnægjandi aðbúnað, viðurkenningu, öryggi, samvinnu og stuðning stjórnenda. Þá eru 

samvinna og stuðningur stjórnenda taldir veigamestu þættirnir í að leggja grunninn 

sterku starfsumhverfi. Hinn fyrrnefndi þjónar því áþreifanlega og ýtir undir árangur á 

meðan hinn seinni þjónar sálfræðilegum þörfum starfsmanna og eflir sköpunargleði 

þeirra (Alabduljader, 2019). 

 Þegar kemur að stöðugum umbótum eru sambærilegir þættir í fyrirrúmi þegar 

kemur að árangri í innleiðingu og eftirfylgni stöðugra umbóta. Galeazzo, Furlan og 

Vinelli (2017) benda á þætti sem snúa að umhverfi og umgjörð stöðugra umbóta. 

Afmörkun framfara (e. Improvement orientation) eru verkþættir sem styðja 

skipulagsheildir við að koma auga á vandamál og tækifæri. Þar að auki benda þau á 

þátttöku yfirstjórnar en ef þáttur stjórnenda er virkur og sýnilegur gera starfsmenn sér 
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betur grein fyrir mikilvægi starfseminnar og eru líklegri til að vinna að umbótum. Þá 

eru nefndir kostir sameiginlegrar stefnumótunar, sem eykur líkurnar á því að yfirstjórn 

ráðstafi verkefnum og auðlindum ásamt því að hvetja til þess að tækifæra sé leitað til 

að styrkja umbætur ef vandamál koma upp innan starfsemi, og kemur það til með að 

hjálpa starfsmönnum að skilja nákvæmlega hvers er ætlast til af þeim. Auk þess sýna 

niðurstöður höfunda fram á þörf stjórnenda annars vegar til þess að hvetja til samskipta 

meðal starfsmanna sem og að eiga sjálfir samskipti við starfsmenn og hins vegar til að 

greina mikilvægi dreifðrar þekkingar (e. Organizational learning) og hvaða tilgangi 

hún þjónar gagnvart starfsmönnum. 

 

2.2.2. Aðferðafræði stöðugra umbóta 
 
Markmiðið með stöðugum umbótum er að skapa og samræma ákveðin gildi, verklag 

og önnur hjálpargögn í einn feril sem er í sífelldri endurskoðun og þróun. Þessi ferill er 

sérstaklega ætlaður betrun, annað hvort á ákveðnum þáttum starfseminnar eða allri 

starfseminni í heild (Hirzel o.fl., 2017). Þó svo að til séu fjölmörg dæmi um að stöðugar 

umbætur hafi verið innleiddar í starfsemi með miklum árangri eru einnig til mörg dæmi 

sem sýna fram á hið gagnstæða. Þetta bendir til þess að lykillinn liggi ekki aðeins í 

þeim aðferðum sem notaðar eru, heldur einnig í þeim forsendum sem liggja að baki 

árangursríkrar innleiðingar. Til eru mismunandi nálganir á umbótastarfsemi sem lýsa 

gjarnan þeim skrefum sem þarf að taka og þar má nefna DMAIC (e. define, measure, 

analyze, improve, control) eða PDCA (e. plan, do, check, act). Nálganir sem þessar eru 

hannaðar til þess að ýta undir stöðugar smávægilegar breytingar sem ætlað er að 

lagfæra eða bæta hin ýmsu vandamál sem fyrirfinnast í starfseminni eftir að þau hafa 

verið greind niður að rótinni (Galeazzo o.fl., 2017).  Hinn hluti stöðugra umbóta felst 

hins vegar í mannlega þættinum en sýnt hefur verið fram á að þátttaka starfsmanna hafi 

í mörgum tilfellum úrslitaáhrif á velgengni umbótaferla. Bent hefur verið á ein besta 

leiðin til þess að tryggja þátttöku starfsmanna sé að gefa þeim kost á að hafa áhrif á 

framgang starfseminnar. Þannig hefur komið fram að ef starfsmenn fá tækifæri til þess 

að taka ákvarðanir sem snúa að umbótarstarfsemi eru þeir líklegri til að fylgja eftir 

nýjum ferlum sem og að hvetja aðra starfsmenn til að gera slíkt his sama (Stadnicka & 

Sakano, 2017).  
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Fleiri þættir skipta þó máli þegar kemur að hinum mannlega þætti stöðugra 

umbóta. Lam, O´Donnel og Robertson (2015) færa rök fyrir því að þáttur yfirstjórnar 

sé mikilvægur allri umbótarstarfsemi og á móti sé þátttaka starfsmanna lykilatriði þegar 

kemur að innleiðingarferlinu. Ennfremur leggja þeir áherslu á mikilvægi 

sannfæringarmáttar og notkunaraðferða hans (e. Influence tactics). Í kjölfarið lögðu 

þau fram þrjá lykilþætti í notkun á sannfæringu stjórnenda sem eflir virka þátttöku 

starfsmanna í starfsemi tengdri stöðugum umbótum. Í fyrsta lagi nefna þau samskipti 

og þróun góðs sambands milli stjórnanda og starfsmanns en slík sambönd auka líkur á 

að starfsmenn taki virkari þátt í umbótastarfsemi fyrir stjórnendur sína. Í öðru lagi er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að meta hvað þeir geta gert til að styrkja og viðhalda góðu 

sambandi við starfsmenn í þeim tilgangi að tryggja virka þátttöku. Þriðja og síðasta 

lykilatriðið er geta stjórnanda til að koma hlutum í verk en starfsmenn verða fyrir 

áhrifum af stjórnendum sem sína fram á skilvirkan drifkraft (Lam o.fl., 2015). 

Hirzel, Leyer og Moormann (2017) draga saman stöðu þekkingar á valdeflingu 

og stöðugum umbótum í þeim tilgangi að skilgreina sérstaklega valdeflingu stöðugra 

umbóta með samskiptum, skilningi, þekkingu og stuðningi. Starfsmenn þurfa umhverfi 

þar sem þeir geta tjáð sig og upplýst um vandamál án þess að hafa áhyggjur af 

refsiaðgerðum gegn sér. Ennfremur þurfa þeir að hafa skilning og þekkingu á tilgangi 

og efnisatriðum umbótastarfseminnar svo þeir séu efldir til starfa. Þessu tengdu benda 

rannsakendur á að ekki sé til ein ákveðin skilgreining fyrir einkennandi þætti stöðugra 

umbóta en að hægt sé að tilgreina þá gróflega í fimm þætti. Fyrsti þátturinn er 

verkferladrifin áhersla og krefst hún þess að starfsmenn þekki allar hliðar verkþátta svo 

að stöðlun þeirra geti átt sér stað. Stöðugar framfarir er ómöguleg ef stöðlun ferla hefur 

ekki átt sér stað. Áhersla á viðskiptavini er annar þátturinn og talin mikilvæg 

umbótastarfsemi vegna þess að væntingar viðskiptavina stjórna því hvaða áherslur er 

unnt að leggja upp með fyrir í stöðugum umbótum. Umbótarstarfsemi er stöðugt 

lærdómsferli og veigamikill þáttur hennar er þriðji þátturinn, starfstengd þekkingarleit, 

sem er einungis árangursrík í opnu lærdómsumhverfi. Fjórði þátturinn felur í sér 

teymisvinnu en í henni eru stöðugar umbætur nauðsynlegar vegna þess að þær kalla á 

að starfsmenn taki þátt í starfsemi á öllum stigum verkefnis. Þetta verður til þess að 

þekking, samskipti og samvinna eykst innan teymisins og auðveldara er að færa mat á 

innleiðingu umbótastarfsemi. Fimmti og síðasti þátturinn skiptist í viðhorf og hegðun, 

sýnt hefur verið fram á tengsl milli stöðugra umbóta og breyttra viðhorfa. Afleiðing 
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þess er að hegðun starfsmanna breytist og verður lausnamiðaðri en áður (Hirzel o.fl., 

2017).  

 

2.2.3. Toyota Production System 
 

Toyota Production System (TPS) hefur verið skilgreint sem afrakstur Taiichi Ohno en 

honum var falið það verk á sjötta áratug síðustu aldar að auka framleiðslugetu Toyota 

til jafns við Ford sem á þeim tíma framleiddi bíla á færibandi og naut yfirburða í 

markaðshlutdeild bíla, bæði í Bandaríkjunum og alþjóðlega. Til að ná þessu gríðarlega 

markmiði kynnti Ohno sér starfsemi Ford ítarlega ásamt því að sækja innblástur í 

hugmyndir úr stóriðju Bandaríkjanna. Þar á meðal var hugmyndin um togkerfið (e. pull 

system) en því má lýsa þannig að framleiðslunni er alfarið stýrt af eftirspurn markaðsins 

frekar en að framleiða í magni og selja af lager (Liker, 2004). Í dag má skilgreina TPS 

sem heildrænni aðferðafræði sem nýtir styrkleika ýmissa kerfa á borð við lean, Just-in-

time, alhliða gæðastjórnun, og markvissri þátttöku starfsmanna (Bergenwall, Chen, & 

White, 2012).  

 Þó svo að TPS sé sköpunarverk Toyota er það ekki bundið eingöngu við 

reksturinn hjá þeim. Mörg önnur fyrirtæki hafa í gegnum tíðina innleitt aðferðafræðina 

inn í sinn eigin rekstur. Hins vegar hefur komið fram að árangur þeirra fyrirtækja sem 

taka upp TPS sé oftar en ekki afar takmarkaður. Rannsóknir benda til þess að orsökin 

liggi í því að fyrirtæki kynna sér hinar ýmsu aðferðir sem notast er við innan Toyota en 

geri sér ekki grein fyrir því að þær segja aðeins hálfa söguna. Hin hliðin af árangri 

Toyota felst í menningunni sem drífur alla starfsemi fyrirtækisins með aðstoð ferla og 

aðferða TPS. Veigamikill þáttur menningarinnar er byggður á hugmyndafræði sem 

stuðlar að greiningu og úrlausn vandamála. Slíkt ferli krefst mælinga á hverju stigi 

starfseminnar sem varpa ljósi á það hvar, hvenær og hvaða aðili kemur að þeim 

umbótum sem vandamál krefjast (Towill, 2007). 

 

2.2.4. Kaizen 
 
Samkvæmt bókstaflegu skilgreiningunni á hugtakinu ber „Kai“ merkinguna „breyting“ 

og „Zen“ stendur fyrir „góð.“ Aðferðin byggir á samspili milli stjórnenda og starfsfólks 

í því umhverfi að þjóna þörfum viðskiptavina (Quesada-pineda, 2017).  Í grunninn 

fjallar hugmyndafræði Kaizen um að finna bætur á ferlum og aðferðum með því að 
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kortleggja alla ferla í þeim tilgangi fá sjónræna mynd á hvers kyns sóun sem á sér stað 

í hinni fyrirliggjandi aðferðafræði (Kumar o.fl., 2018). Umbætur í Kaizen lýsa sér 

venjulega í stöðugum smávægilegum aðgerðum til betrunar sem fela í sér möguleika á 

því að takmarka sóun og á sama tíma að efla starfsárangur. Árangur með Kaizen er þó 

ekki alltaf tryggður þar sem ferlið er flókið og háð aðstæðum. Bent hefur verið á að í 

mörgum tilfellum hafi Kaizen verið innleitt í skipulagsheildir með góðum árangri en 

aftur á móti sé erfitt að viðhalda umbótarferlinu til lengdar (Marin-Garcia, Juarez-

Tarraga, & Santandreu-Mascarell, 2018). Samkvæmt Bäckström, Carnerud og Jaca 

(2018) má greina nokkur sérstök einkenni í Kaizen hugmyndafræðinni. Í fyrsta lagi er 

hægt að skilgreina Kaizen sem stöðugar og yfirgripsmiklar athafnir, sem ekki er getið 

til í starfslýsingu né tilheyra ábyrgðasviði þess sem framkvæmir þær, sem gerðar eru í 

þeirri trú að afraksturinn leiði til betrunar fyrir áherslur skipulagsheildarinnar. Í öðru 

lagi benda rannsóknir til þess að Kaizen aðferðir birtast í þremur mismunandi stigum 

skipulagsheilda: Í stjórn, í hópum og meðal einstaklinga. Þar að auki hefur 

hugmyndafræðin verið aðlöguð misjöfnum aðstæðum í ólíkum fyrirtækjum og því ekki 

hægt að staðhæfa að hún sé stöðluð. Í þriðja lagi kemur fram að Kaizen stuðlar að 

hugarfari sem felur í sér að mikilvægar breytingar og nýjar aðferðir eru fyrr teknar í 

sátt af starfsmönnum. 

 Algengt er að Kaizen sé notað í teymum og er þá notast við ýmis aðferðaleg tól 

sem styðja við þær umbætur sem teymin stuðla að. Þar má nefna gæðanefndir sem 

samanstanda af sjálfboðaliðum. Nefndirnar hafa vald til þess að greina og gera tillögur 

að ólíkum lausnum fyrir þau vandamál sem rekstur starfsemi þeirra stendur frammi 

fyrir. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að innleiða nýjar aðferðir er nefndin ábyrg 

fyrir innleiðingunni og ekki er óalgengt að umbun fylgi árangri. Þá eru sambærilegar 

svokallaðar umbótanefndir í einhverjum tilfellum notaðar en meðlimir þeirra eru valdir 

úr mismunandi sviðum starfseminnar af stjórnendum. Ad hoc aðgerðarhópar eru 

skipaðir fyrir skammtímaverkefni og ganga þvert yfir deildir fyrirtækja. Venjulega er 

markmið slíkra teyma að leysa eitt ákveðið verkefni og að því loknu er ekki lengur þörf 

á þeim. Kaizen viðburðir bera líkindi með aðgerðarhópum að því leyti að þeir eru 

skammtímaverkefni. Hins vegar er þeim ætlað að koma á umbótum af aukinni 

stærðargráðu á ákveðna hluta starfseminnar. Kaizen viðburðir byggjast á teymum, eru 

aðgerðardrifnir, með mælanleg markmið, og snúast um að skapa hringrás stöðugra 

umbóta (Marin-Garcia o.fl., 2018).  
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 Chung (2018) bendir á að heimspeki hafi mótandi áhrif á þau gildi sem 

einstaklingar viðhalda ásamt því að virka sem vegvísir fyrir hegðun og viðhorf þeirra 

bæði á umheiminn sem og á innri vitund. Í framhaldinu er því haldið fram að Kaizen 

sé ekki einfaldlega hugmyndafræði heldur heimspeki. Þessu til stuðnings er lagt fram 

að þær umbætur sem Kaizen leiða af sér nái til allra kima skipulagsheilda, og það sama 

má segja um einstaklinga. Í þessu felst tenging við þær rannsóknir sem hafa sýnt fram 

á tengingu við aukið umbótadrifið hugarfar sem og mikilvægi þátttöku starfsmanna í 

umbótarferlum (Carnerud o.fl., 2018; Quesada-pineda, 2017). 

 

2.2.5. LEAN 
 

Í ferlum þar sem verið er að veita þjónustu eða framleiða vörur hefur hugmyndafræðin 

LEAN það hlutverk að lágmarka sóun og notkun auðlinda. Þessi hugmyndafræði er að 

megninu til byggð á TPS en upphaf hennar á rætur að rekja til þess að Taiichi Ohno, 

stjórnandi í Toyota fékk innblástur frá framleiðsluferli Ford þegar hann var að útfæra 

aðferðafræði TPS. Þessu tilheyrandi eru þættir sem snúa að því að nota og deila 

skilvirkustu aðferðunum, lágmarka sóun og tryggja þátt starfsmanna í mótun ferla. 

LEAN er því afrakstur sameiningar á japanskri og bandarískri fyrirtækjamenningu 

(Parkes, 2016). Coetzee o.fl. segja að lýsa megi muninum á LEAN og TPS með þeim 

hætti að í LEAN er áherslan lögð á mismunandi aðferðafræðileg tól á meðan TPS 

leggur hina mestu áherslu á hugmyndafræðina sem heldur utan um aðferðirnar. Því má 

finna Kaizen bæði í LEAN og TPS þó svo að grundvallarverkun fræðanna sé ólík. 

(Coetzee, van der Merwe, & van Dyk, 2016).  

Samkvæmt Womack og Jones (1996) eru fimm meginreglur í LEAN 

aðferðafræðinni. Sú fyrsta snýst um að skilgreina virði. Slíkt er aðeins gert kleift af 

hinum kjörna viðskiptavini. Önnur meginreglan felur í sér að greina hvernig streymi 

virðisins virkar, en það samanstendur af öllum þeim skrefum sem tekin eru til að 

afhenda viðskiptavinum fullkláraða vöru. Hætt er við tvíverknaði ef aðilar á ólíkum 

stigum framleiðslunnar eiga ekki samskipti. Þriðja reglan hefur að geyma flæði þar sem 

unnið er að því að gera framleiðslu eins hnökralausa og mögulegt er með því að 

fjarlægja skipulagstengdar hindranir. Til þess er þörf á því að starfsmenn séu upplýstir 

og þjálfaðir til að þekkja mörg svið framleiðslunnar og eins að þeir séu ávallt 

meðvitaðir um stöðu hennar tímalega séð. Hin fjórða felur í sér að miða framleiðsluna 
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við eftirspurn viðskiptavina. Byggist það ferli á því að skera niður biðtíma og 

uppsöfnun á lager þannig að eftirspurnin ráðið því hversu mikið er framleitt. Fimmta 

og síðasta reglan stendur fyrir fullkomnun en í henni liggja þrepatengd markmið og 

stöðug verkefni sem unnin til að komast sem næst hinu fullkomna ástandi.  

 

2.3. Forysta hjá Toyota 
 
Í bók Liker og Hoseus (2008) er færður fram munur á stjórnendum og leiðtogum en 

hinir fyrrnefndu sinna starfseminni, leysa vandamál, vinna verkefni og standast jafnvel 

áætlanir. Hins vegar er óvíst hvort að starfsmenn treysti og fylgi stjórnendum af fúsum 

og frjálsum vilja. Í slíkum aðstæðum getur myndast skortur á innblæstri og starfsmenn 

margir hverjir fengið góðar hugmyndir sem bæta starfsemina en koma þeim ekki á 

framfæri vegna þess að stjórnandi stýrir öllu og ætlast til að reglunum sé fylgt. Hið 

gagnstæða á sér stað hjá leiðtogum en þeir hafa eins konar aðdráttarafl sem starfsmenn 

laðast að og er samband þeirra og leiðtogans með þeim hætti að þeir leita til leiðtogans, 

trúa á hann, sækja í leiðsögn hans meta þann tíma sem þeir hafa með honum. Liker og 

Hoseus (2008) benda jafnframt á að þetta verður til vegna þess að leiðtogar búa yfir 

persónutöfrum og sannfæringarmætti. Á meðan stjórnendur geta fengið starfsfólk til 

fylgja sömu stefnu með því að setja reglur sem starfsfólk fær umbun fyrir að fylgja, 

geta sannir leiðtogar lagt fyrir sameiginleg markmið ásamt sameiginlegum skilningi 

um það hvernig markmiðunum er náð. Stjórnendur Toyota eru því leiðtogar sem hafa 

starfað innan fyrirtækisins, þekkja þar af leiðandi hugmyndafræðina, og kenna 

fylgjendum út á hvað hún gengur. Í fari góðra leiðtoga fylgir að gera fylgjendur ábyrga 

fyrir störfum sínum og verkefnum auk eftirfylgni með stöðluðum ferlum. Bregðist 

stöðlun einhvers staðar í ferlinu er það tilefni til greiningar og úrlausnar á vandamálinu 

frekar en að gera einhvern ákveðinn aðila ábyrgan fyrir mistökum. Markmiðið er að 

skapa menningu sem byggir á trausti í garð starfsmanna til að skila árangri í starfi þar 

sem ferlar og kerfi eru vel skilgreind. 

 Í bók á Liker & Hoseus (2008) kemur fram að áður en Toyota Way var kynnt 

höfðu meginreglur leiðtoga Toyota verið kenndar milli kynslóða. Meðal 

meginreglnanna var hugtakið þjónandi forysta, hugmyndafræði sem öllum 

stjórnendum var kennd og gekk sú kennsla út á atriði á borð við að meðlimir teyma 

væru sérfræðingar starfseminnar, að einblína ætti á vandamálið en ekki einstaklinginn, 
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að í lagi væri að gera mistök svo lengi sem af þeim yrði dreginn lærdómur, að hugsa 

vel um starfsfólkið, og að stjórnandinn starfaði fyrir meðlimi hópsins. Þessari aðferð 

lýstu æðstu stjórnendur gjarnan með því að setja fram pýramída á hvolfi þar sem 

stjórnandinn var neðst og starfsmenn efst. Með því var ætlað að sýna fram á að það 

væri á ábyrgð stjórnandans að styðja alla þá sem fyrir ofan hann væru í pýramídanum. 

Hlutverk stjórnenda fyrirtækisins er að huga að stefnu starfseminnar, framtíðarsýn, 

þjálfun og stöðugri framþróun, þáttum sem þeir svo nota til að styðja fylgjendur sína 

og útfæra þar með menninguna sem Toyota Way er byggt á (Liker & Hoseus, 2008). 

 

2.4. Rannsóknir um áhersluþætti Toyota 
 

Hér verður fjallað um rannsóknir sem tengjast áherslum og einkennum sem tengjast 

hugmyndafræði Toyota. Markmiðið er að varpa ljósi á hvaða þættir eru einkennandi 

við menningu, starfsánægju, þjónustumenningu og aðferðafræði stöðugra umbóta og 

gera grein fyrir því umhverfi og útkomum sem fylgja aðferðum Toyota. 

 

2.4.1. Menning 
 
McLean (2005) vann rannsókn þar sem gerð var endurskoðun á fyrirliggjandi þekkingu 

á því hvernig fyrirtækjamenning og andrúmsloft (e. climate) styðja eða hindra 

sköpunargleði og nýsköpun innan fyrirtækja. Þar gerir hann greinarmun á 

sköpunargleði, ferlinu sem snýst um að skilgreina hugmynd, uppfinningu eða byltingu, 

og nýsköpun sem felur í sér þróunar- og innleiðingarferli nýrrar hugmyndar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sköpunargleði og nýsköpun eru nátengdir þættir 

og má segja að hinn fyrri fóðri hinn seinni og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að huga 

að báðum þáttum í starfseminni. Þegar kom að stuðningi fyrirtækjamenningu og 

nærumhverfis við sköpunargleði og nýsköpun kom í ljós að hann var í formi hvatningu 

af hálfu fyrirtækis, yfirmanna og samstarfsmanna ásamt aukins sjálfstæðis og auðlinda. 

Niðurstöður sýndu að hindranir komu fram í of mikilli stjórnun sem hafði neikvæð 

áhrif á sköpunargleði og nýsköpun. 

 Önnur rannsókn sem lagði áherslu á samband fyrirtækjamenningar og 

nýsköpunar var unnin af Büschgens o.fl. (2013) en þar var markmiðið að nota sniðmát 

til að greina hvaða þættir í menningunni leiddu til nýsköpunar. Gagnaöflun var í formi 

safnagreiningu (e. meta-analisys) og voru 43 rannsóknir sem náðu til 6341 fyrirtækja 
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yfirlesnar og greindar eftir lykilorðum tengdum fyrirtækjamenningu. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar var hægt að greina menningu út frá þremur 

undirliggjandi stoðum. Sú fyrsta fjallaði um stjórnun á móti sveigjanleika, önnur fól í 

sér innri og ytri stefnumörkun, og sú þriðja greindi frá aðfeðrum og markmiðum 

fyrirtækja. Þá kom einnig í ljós að menning sem mótuð væri af valdastiga hefði neikvæð 

áhrif á nýsköpun. 

 Í rannsókn Elsbach og Stigliani (2018) var tilgangurinn að endurskoða þá 

þekkingu sem hefur safnast um hönnunarmiðað hugarfar í fyrirtækjum og var 

markmiðið að öðlast dýpri skilning á hönnunarmiðuðu hugarfari í fyrirtækjum sem búa 

yfir hönnunarmiðaðri menningu. Gagnaöflun var með þeim hætti að rannsakendur 

endurskoðuðu fyrri greinar um hönnunarmiðað hugarfar í fyrirtækjum og greindu úr 

þeim endurtekin mynstur í áherslum. Niðurstöður leiddu í ljós að hönnunarmiðað 

hugarfar innan fyrirtækja hrindi af stað lærdómsferli sem stuðlar að uppbyggingu 

fyrirtækjamenningar sem einkennist af samstarfi, þekkingaröflun og vilja til að taka 

áhættu.  

 Dermircan og Erturk (2010) unnu rannsókn þar sem leitast var við að greina 

áhrif fyrirtækjamenningar og valdeflingar á nýsköpunargetu starfsmanna og fyrirtækja. 

Öflun gagna fór fram með eigindlegum spurningakönnunum sem náðu til 743 

starfsmanna hjá 93 fyrirtækjum í Tyrklandi. Í niðurstöðum kom fram að safnhyggja og 

takmörkun á óvissu höfðu jákvæð áhrif á valdeflingu, tengsl voru milli takmörkunar á 

óvissu og nýsköpunargetu, valddreifingu og takmörkun á óvissu höfðu jákvæð áhrif á 

valdeflingu og nýsköpunargetu, valdefling hafði jákvæð áhrif á nýsköpunargetu lítilla 

og stórra fyrirtækja. Þá kom einnig fram að með því að nota valdeflingu gætu 

stjórnendur aukið nýsköpunargetu starfsmanna. 

 

2.4.2. Starfsánægja 
 
Rannsókn var framkvæmd af Lu o.fl. (2019) þar sem markmiðið var að dýpka þekkingu 

á starfsánægju hjúkrunarfræðinga ásamt því að greina hvaða þættir höfðu áhrif þar á. 

Rannsakendur öfluðu gagna með því að taka saman niðurstöður 59 fyrirliggjandi 

rannsókna á sama viðfangsefni og endurskoða þær út frá starfsánægju. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar mátti greina að þættir meðal annars á borð við starfsaðstæður, helgun, 

skipulagstengda valdeflingu og streitu höfðu áhrif á starfsánægju og að með aukinni 
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þekkingu á þessum þáttum væri mögulega hægt að draga úr starfsmannaveltu innan 

starfsstéttarinnar. 

 Sigrún Gunnarsdóttir (2014) vann rannsókn um sambærilegt viðfangsefni en 

markmið hennar var að greina hvort samband væri milli þjónandi forystu og 

starfsánægju meðal hjúkrunarfræðinga. Gagnaöflun fór fram í formi spurningakannana 

sem hjúkrunarfræðingar fjögurra sjúkrahúsa á Íslandi svöruðu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu við tengingu milli starfsánægju og valdeflingar í fari leiðtoga. 

Þá leiddi rannsóknin í ljós mikilvægi þess að stjórnendur innan fagsins notuðust við 

hvatningu, höfðu uppi samskipti byggð á gagnkvæmu trausti, og gerðu starfsmönnum 

sínum grein fyrir ábyrgðarskyldu þeirra. 

 Duffy og Lent (2009) unnu rannsókn í þeim tilgangi að útbúa sniðmát þar sem 

fimm meginþættir byggðu grunninn að starfsánægju en þeir voru starfsaðstæður, 

markmiðatengdur árangur, sjálfvirkni, persónueiginleikar, og stuðningur tengdur 

markmiðum og virkni. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 366 kennarar og gögnum var 

aflað með sniðmáti rannsakenda. Úr niðurstöðum mátti greina að kennarar sem voru 

hvað ánægðastir með störf sín upplifðu jákvætt starfsumhverfi. Þar að auki bjuggu þeir 

yfir sjálfstrausti þegar kom að úrlausn starfstengdra verkefna og voru jákvæðir að 

eðlisfari. 

 Í rannsókn Derbis og Jasiński var ætlunin að lýsa tengingu milli vinnuþátttöku, 

starfsánægju, seiglu í starfi og skynjun fyrir samhengi með því að leggja fram 

spurningar um tengsl milli starfsánægju og vinnuþátttöku, tengingu milli starfsánægju 

og seiglu og skynjun fyrir samhengi, hvort tenging væri til staðar milli vinnuþátttöku 

og seiglu og skynjun fyrir samhengi, og loks hvort seigla og skynjun fyrir samhengi 

hafi áhrif til aukningar á sambandið milli starfsánægju og vinnuþátttöku. Gagnaöflun 

var í formi spurningakannana sem mældu alla þætti fjóra þættina sem fram komu í 

rannsóknarmarkmiði rannsóknarinnar. Í niðurstöðum kom fram staðfesting á öllum 

rannsóknarspurningum. Þá kom fram að allar tengingar höfðu jákvæð áhrif á 

vinnuþátttöku ásamt því að sá þáttur sem hafði mestu aukningaráhrifin milli 

starfsánægju og vinnuþátttöku voru skynjun á samhengi. 

 

2.4.3. Þjónusta 
 
Í rannsókn sem gerð var af Lappalainen og Nuutinen (2012) var tilgangurinn greina 

hindranir sem koma í veg fyrir að framleiðslufyrirtæki geti tekið upp þjónustudrifna 
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menningu. Var það gert með því að útbúa sniðmát sem hægt væri að nota bæði til þess 

að rannsaka og styðja við umskipti fyrirtækja yfir í þjónustudrifna menningu.  

Rannsóknin náði til tveggja framleiðslufyrirtækja og fór gagnasöfnun fram í gegnum 

viðtöl, kannanir og námskeið. Niðurstöðurnar leiddu í ljós fjögur atriði sem töldust til 

hindrana. Fyrsta atriðið fólst í því að fyrirliggjandi menning væri of einbeitt að vörunni 

og var því takmarkaður skilningur meðal starfsmanna um það hvernig 

þjónustumenning ætti best við fyrirtækið. Annað atriðið fjallaði um skort á 

leiðtogamennsku, þar sem að stjórnendur sáu ekki nægilega þörf í því að innleiða 

þjónustudrifna menningu og tóku því engin markviss skref í þá átt. Þriðja atriðið var 

tengt þróun í starfseminni þar sem öll áherslan var á vörunni en engin nýsköpun í 

þjónustumálum. Síðasta atriðið byggðist á því að trú starfsmanna á vörunni var slík að 

þeir töldu nýsköpun í þágu viðskiptavina óþarfa. 

 Í rannsókn Clarke og Reynolds (2012) var markmiðið að mæla árangur 

þjálfunar heilbrigðisstarfsfólks í að skilja betur tilgang umönnunar sem og útbreiðslu 

þeirra á þjónustudrifinni menningu á vinnustað sínum. Gagnaöflun var í formi 

tilviksrannsóknar þar sem 373 starfsmenn svöruðu könnun fyrir og eftir námskeið, auk 

þess sem hálfopin viðtöl voru tekin við hluta þeirra og var það einnig gert fyrir og eftir 

námskeið. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að hægt væri að byggja upp 

þjónustudrifna menningu á vinnustöðum með markvissri þjálfun. Þátttakendur upplifðu 

í kjölfar þjálfunar betri samskipti, meiri meðvitund fyrir þjónustu og aukinni útbreiðslu 

á tilgangi umönnunar. 

 Í rannsókn sem Alos-Simo o.fl. (2018) var markmiðið að tengja saman 

nýsköpun og menningu sem bæri með sér aðlögunarhæfni. Unnu þau út frá því að 

menning væri háð stöðugum breytingum vegna þrýstings frá ytri aðstæðum og 

umhverfi. Færðu rannsakendur fram þrjár tilgátur sem fjölluðu um að sveigjanleiki 

skipulags og viðbragðstengd lærdómshæfni hefðu sterk jákvæð áhrif á vörutengda og 

þjónustutengda nýsköpun. Gagnaöflun fólst í því að senda kannanir sem mæla efnið í 

tilgátunum á margvísleg spænsk og portúgölsk fyrirtæki. Niðurstöður rannsóknarinnar 

staðfestu að aðlögunarhæfnin sem samanstóð af sveigjanaleika skipulags og 

viðbragðstengdri lærdómshæfni höfðu áhrif til aukningar á nýsköpun fyrirtækja. Þá 

kom fram aðlögunarhæfnin felur í sér kvika menningu þar sem stöðugt er verið að 

endurskoða fyrirliggjandi forsendur og viðhorf. 
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 Ueno (2012) vann rannsókn þar sem markmiðið var að greina mikilvægi sex 

atriða sem mannauðsstjórn fyrirtækja gera til þess að stuðla að menningu með það fyrir 

augum að bæta gæði þjónustu en atriðin voru ráðningar, samskipti, þjálfun, valdefling, 

samvinna, og starfsmat og umbun. Gagnaöflun var í formi spurningakannana sem 

sendar voru á ýmis fyrirtæki í mismunandi iðnaði þar sem fengust 412 svör. 

Niðurstöður gáfu til kynna að sterk tenging fannst milli mannauðsstjórnunar og allra 

sex atriðanna. Þar að auki fannst einnig sterk tenging þessara atriða við menningu og 

sýndu niðurstöður að öll atriðin stuðla að þjónustudrifinni menningu innan fyrirtækja. 

 

2.4.4. Aðferðafærði stöðugra umbóta 
 

Í rannsókn sinni um uppbyggingu stöðugra umbóta með mjúkum stjórnunaraðferðum 

er markmið Costa, Lispi og Staudacher (2018) að greina 24 áhrifavalda sem eru 

einkennandi fyrir innleiðingu og eftirfylgni umbótastarfsemi. Gagnaöflun var 

framkvæmd með því að yfirfara fyrirliggjandi rannsóknir og draga fram helstu þætti 

mjúkra stjórnunaraðferða og LEAN. Greining á niðurstöðum var unnin með því að nota 

aðferðina DEMATEL (e. Decision-Making Trail and Evaluation Laboratory) og leiddi 

hún í ljós að á meðal þeirra þátta sem fengu mesta vægið voru þátttaka starfsmanna, 

þjálfun, samvinna, leiðtogafærni, helgun yfirstjórnar og samskipti. Ennfremur kom 

fram að allir hinna 24 áhrifavalda áttu rætur að rekja upp til helgunar yfirstjórnar og 

leiðtogafærni auk þess sem svokölluð „bottom-up“ nálgun leiddi til meiri árangurs en 

„top-down“ nálgun. Lykillinn að því tryggja áframhaldandi umbótastarfsemi fólst í því 

að yfirstjórnendur og millistjórnendur væru í stöðugu og jákvæðu sambandi við 

starfsfólk (Costa o.fl., 2018). 

Lam o.fl. (2015) framkvæmdu sambærilega rannsókn hjá bandarísku fyrirtæki 

í heilbrigðisþjónustu þar sem leitast var við að greina sambandið milli stjórnenda og 

starfsmanna í þeim tilgangi að varpa ljósi á þá þætti í fari stjórnenda sem höfðu mestu 

áhrifin á árangur starfsmanna. Spurningakönnun var svarað af 240 starfsmönnum 

fyrirtækisins og var henni ætlað að mæla 11 áhrifavalda sem greindir höfðu verið í 

fyrirliggjandi rannsóknum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar mældust fimm af þeim 11 

þáttum sem mikilvægir og sterkir hvatar að helgun starfsmanna í starfsemi stöðugra 

umbóta en þeir voru samstarf, ráðgjöf, veiting innblásturs, þakklæti og rökrétt 

sannfæring. Frekari greining gagna leiddi í ljós að þessir þættir höfðu töluverð áhrif á 
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gæði sambanda milli stjórnenda og starfsmanna. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fólst í 

því að stjórnendur gætu nýtt sér aukna þekkingu á notkun áhrifavalds til þess að bæta 

árangur stöðugra umbóta sem og að efla sambandið milli sín og starfsmanna sinna. 

Þá er rannsókn sem fjallar um þátt valdeflingar starfsmanna í innleiðingu 

umbótastarfsemi þar sem rannsakendur notuðu megindlega tilviksrannsókn hjá 

evrópsku fjármálafyrirtæki. Rannsóknartíminn stóð yfir 2.5 ár og voru þátttakendur 780 

talsins. Helstu niðurstöður leiddu í ljós aukningu á sviði valdeflingar til stöðugra 

umbóta hjá starfsmönnum. Þar til viðbótar kom fram að aukning í valdeflingu til 

umbóta mælist hæðst við innleiðingu þeirra og því fylgjandi varð samband milli 

stjórnenda og starfsmanna betra til lengdar vegna þeirrar lausnarmiðuðu starfsemi sem 

fór fram við innleiðingu úrbóta (Hirzel o.fl., 2017).  

Kofoed, Gertsen og Jorgensen unnu að rannsókn árið 2002 þar sem markmiðið 

var að kanna hvort að stöðugar umbætur, með áherslu á innbyggt lærdómsferli, gætu 

tryggt eftirfylgni fyrir víðtækar breytingar sem ógna stöðu fyrirtækja. Rannsakendur 

notuðu tilviksrannsókn í langtímaformi til þess að mæla virkni stöðugra umbóta í 

framleiðsluhluta fyrirtækis sem stóð frammi fyrir stórfelldum breytingum. 

Gagnaöflunin fór fram í tveimur þrepum. Fyrra þrepið stóð yfir hluta breytinga 

fyrirtækisins og notuðu rannsakendur þann tíma til að gera athugun á fyrirliggjandi 

stöðu starfseminnar með viðtölum. Í seinna þrepinu innleiddu rannsakendur kennslu í 

stöðugum umbótum með vinnustofum og tilraunaverkefnum (Kofoed o.fl., 2002). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á fjóra jákvæða þætti. Í fyrsta lagi, með því 

að gefa tæknimönnum skýr og hnitmiðuð markmið og leyfa þeim sjálfun að ákveða 

hagkvæmustu leiðirnar til þess að ná markmiðunum öðluðust tæknimennirnir aukið 

vald, ábyrgð og eignarhald yfir sinni eigin vinnu. Í öðru lagi gáfu tilraunaverkefni 

tæknimönnum vettvang til að kanna nýjar aðferðir án þess að þurfa að hafa áhyggjur af 

neikvæðum áhrifum á framleiðsluna. Í þriðja lagi gáfu tilraunaverkefnin tæknimönnum 

möguleika til að ná aukinni athygli yfirstjórnar. Þegar yfirstjórn lagði til innleiðingu á 

nýjum aðferðum úr tilraunaverkefnum hafði það eflandi áhrif á þátttöku og helgun 

starfsmanna. Í síðasta lagi kom fram að tæknimenn voru viljugri til þess að nota aðferðir 

tengdum stöðugum umbótum til lengri tíma eftir að hafa öðlast þekkingu á þeim úr 

vinnustofum og tilraunaverkefnum. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fólst í því að hægt 

væri að nota stöðugar umbætur til þess að stýra víðtækum breytingum hjá fyrirtækjum, 

að minnsta kosti í ákveðnum hlutum skipulagsheilda (Kofoed o.fl., 2002). 
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Sanjay Bhasin (2013) framkvæmdi rannsókn meðal framleiðslufyrirtækja í 

Bretlandi þar sem markmiðið var að sýna fram á mikilvægi menningar hjá fyrirtækjum 

sem vildu starfa samkvæmt LEAN aðferðafræðinni. Gekk rannsakandinn út frá því að 

megin ástæða þess að fyrirtækjum tækist ekki að innleiða LEAN með árangursríkum 

hætti stafaði af menningarlegum ástæðum. Tilgangur rannsóknarinnar var því að koma 

ráðum og fyrirbyggjandi aðgerðum á framfæra sem fyrirtæki gætu notfært til að 

innleiða betur LEAN. Aðferðafræði rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi 

spurningakönnun sem lögð var fyrir 68 bresk framleiðslufyrirtæki. Í öðru lagi voru 

framkvæmdar sjö tilviksrannsóknir meðal hinna 68 fyrirtækja til að staðfesta og dýpka 

niðurstöður spurningakannananna. Í síðasta lagi var framkvæmd heildstæð LEAN 

úttekt hjá 20 af hinum 68 fyrirtækjum til að styrkja og staðfesta niðurstöðurnar enn 

frekar. Niðurstöðurnar sjálfar gáfu til kynna að þau 15 fyrirtæki sem mældust sterkust 

í notkun LEAN aðferðafræðinnar þ.e. stöðugum umbótum, gæðastjórnunarkerfið 5s og 

lágmörkun á sóun mældust einnig sterkust í menningu. Þó svo að öll fyrirtækin ættu í 

erfiðleikunum með menningu að einhverju leyti kom fram hjá 15 efstu að menning 

hentaði betur fyrir innleiðingu LEAN aðferðafræði. Þá kom einnig fram að nokkrir 

þættir hafa neikvæð áhrif á menningu en þeir eru: skortur á skýrum samskiptum, skortur 

á viðunandi þjálfun, skortur á árangursstjórnun og skortur á skýrri framtíðarsýn 

(Bhasin, 2013). 

 

2.5. Þjónandi forysta sem hugmyndafræði 
 

Þegar talað er um þjónandi forystu er átt við hugmyndafræði sem á margt sameiginlegt 

með öðrum leiðtogastílum og þar má nefna umbreytingarforystu þar sem áhersla er á 

þróun og hag fylgjenda en markmið leiðtoga þar eru þó miðuð að fyrirtækinu fram yfir 

fylgjendur á meðan þjónandi forysta hefur fyrst og fremst áherslu á þarfir starfsmanna 

og þannig næst árangurinn (Dierendonck & Nuijten, 2011).  Þá hefur sönn forysta (e. 

authentic leadership) sameiginlega þætti með þjónandi forystu og eru sannir leiðtogar 

þekktir meðal annars fyrir auðmýkt, heiðarleika, falsleysi og vilja til að læra en hins 

vegar er vilji til stuðla sérstaklega að velgengni annarra ekki í kjarnaeinkenni sannrar 

forystu (Dierendonck, 2011). Sömuleiðis hefur siðferðisleg forysta (e. ethical 

leadership) einnig eiginleika sem finnast í þjónandi forystu og þar má helst nefna 

uppbyggingu traust, samskiptaflæði og fylgjendamiðaðri nálgun. Þó leggur siðferðisleg 
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forysta meiri áherslu á boðun um hvernig hlutum skal háttað og að leiðtoginn hafi 

beinni þátt í störfum fylgjenda heldur en finnst í þjónandi forystu þar sem áherslan 

miðar að því hvernig fylgjendur vilja sjálfir gera hlutina og hvernig leiðtoginn stuðlar 

að þróun þeirra í þá átt (Dierendonck, 2011). Það sem einkennir þjónandi forystu 

sérstaklega miðað við aðra leiðtogastíla er sterk áhersla á velgengni og þróun fylgjenda 

og vilji leiðtoga til að þjóna þörfum þeirra til að ná árangri (Chen o.fl., 2015). 

Parris og Peachey (2013) benda á í yfirlitsgrein sinni um þjónandi forystu að 

leiðtogar hafa löngum verið tengdir við velgengni fyrirtækja þar sem færni þeirra í að 

hafa áhrif á fylgjendur og samstarfsaðila er talinn vera lykilþáttur og sterkir leiðtogar 

skilja að mikilvægasta auðlind fyrirtækja er starfsfólkið. Auk þess hafa þeir skýra 

framtíðarsýn sem þeir geta með góðu móti útfært fyrir fylgjendum og skapað þannig 

sameiginlega sýn. Með hliðsjón af þessum eiginleikum leiðtoga hafa rannsakendur sýnt 

hlutverki siðferðislegra þátta í forystu sífellt meiri áhuga sem leiddi til þess að Robert 

Greenleaf lagði fram þjónandi forystu eftir áratuga reynslu af leiðtogastarfi. 

Hugmyndafræðin sem liggur að baki þjónandi forystu er sú að þjónandi leiðtogi 

er fyrst og fremst þjónn. Hann hefur í fyrstu undirliggjandi þörf til þess að þjóna öðrum 

og ofan á þann grunn tekur hann meðvituð skref í átt þess að verða leiðtogi. Með þessu 

hugarfari stuðlar hann að framþróun annarra og notar sannfæringarmátt frekar en völd 

til þess að leiða starfsfólk og starfsemi áfram (Greenleaf, 2008). Hinn þjónandi leiðtogi 

byggir upp sambönd við samstarfsmenn þar sem hann styður við sannfæringarmátt 

meðal annars í formi ráðgjafar og innblásturs. Þetta verður til þess að samstarfsmenn 

eru ekki einungis reiðubúnir að fylgja stjórnanda sínum af fúsum og frjálsum vilja 

heldur einnig eru þeir reiðubúnir að taka virkan þátt í krefjandi verkefnum. Þar sem 

þjónandi leiðtogi hlustar á samstarfsmenn og sýnir auðmýkt þegar við á skapast 

umhverfi öryggis og trausts fyrir báða aðila (Dierendonck, 2011). Líkindi með þessu 

má finna í skrifum Chiniara og Bentein (2016) en þau benda á að þjónandi forystu má 

túlka sem lífsviðhorf og reyna þeir leiðtogar sem fylgja því viðhorfi að setja þarfir 

annarra fyrir ofan sínum og þjóna þeim eins og best er á kosið með það fyrir augum að 

þau geti sinnt sínum störfum eins vel og hægt er. Meðal mikilvægustu þátta þjónandi 

forystu er leiðtogafærni, viðfangsefni sem hefur verið margrannsakað, sundurliðað og 

greint frá fjölmörgum sjónarhornum.  

Peter Northouse (2016) skrifar um líkan þjónandi forystu sem byggist á þremur 

megin stoðum sem mynda kenninguna. Sú fyrsta er fyrirliggjandi aðstæður og mótast 
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hún af samhengi og menningu, eiginleikum leiðtoga og því hversu móttækilegir 

fylgjendur eru. Önnur stoðin stendur fyrir hegðun þjónandi leiðtogans en hún skiptist í 

sjö áherslur. Hugmyndafræði, tilfinningarækt, að setja fylgjendur í fremsta sæti, hjálpa 

fylgjendum að þróast og ná markmiðum sínum, siðferði, valdefling og að skapa virði 

fyrir samfélagið. Áherslurnar eru kjarni þjónandi forystu og hafa allar sér kosti fram að 

færa. Þriðja stoðin grundvallast af þeirri útkomu sem myndast ef fyrri tvær stoðirnar 

eru til staðar. Þær útkomur eru  aukinn vöxtur og frammistaða fylgjenda, aukin árangur 

skipulagsheildar og loks samfélagsleg áhrif. Þessu fylgjandi er mikilvægt atriði í 

hugmyndafræðinni hún snúist um að þjónandi leiðtogar séu óeigingjarnir og falslausir. 

Þeir nota völd sín ekki til þess að stjórna, heldur til þess að deila með fylgjendum og 

ýta undir sjálfstæði meðal þeirra. Niðurstaða slíkrar nálgunar stuðlar að auknu jafnræði 

sem og að fylgjendur tileinki sér þjónandi eiginleika og þannig náist aukinn árangur. 

Með hlustun, endurgjöf og miðlun ábyrgðarskyldu eflir þjónandi leiðtogi 

samstarfsfólk sitt og byggir upp traust á milli sín og þeirra. Þessu til stuðnings leggur 

Dierendonck (2011) áherslu á að þó svo að þjónandi leiðtogi sé þjónn fyrst og fremst 

sé ekki þar með sagt að hann taki að sér störf samstarfsmanna eða lúti að þeirra stjórn 

með neinum hætti. Þjónustan felst í því að leiðtoginn gerir allt sem á sínu valdi stendur 

til þess að gera hverjum og einum samstarfsmanni sínum kleift að vaxa, dafna og 

hámarka afköst í starfi sínu og verkefnum. Sú nálgun að áhersla þjónandi leiðtoga sé 

sérstaklega miðuð að hag fólksins er lykillinn að þjónandi forystu og einnig helsti 

greinarmunurinn á þjónandi forystu og öðrum stílum og leiðtoga aðferðum sem setja 

hagsmuni skipulagsheildar ofar öllu (Eva o.fl., 2018).  

Samhljómur finnst með þessu í rannsókn Sigurðar Ragnarssonar o.fl. (2018) en 

þar kemur fram að það samræmist ekki siðferðislegum gildum ef leiðtogi notar ekki 

framsýni þar sem hún er byggð á þeirri reynslu sem hlotist hefur af liðnum og líðandi 

ákvörðunum sem hann tekur. Með því að nota reynsluna er leiðtoginn betur í stakk 

búinn til að taka réttar ákvarðanir varðandi framtíðina. Þá kemur einnig fram að 

þjónandi forystu fylgir að leiðtogi gerist ábyrgur gagnvart markmiðum og stefnu 

fyrirtækis síns. Því fylgir að hann sé ábyrgur fyrir mistökum sem framsýni getur komið 

í veg fyrir. Ekki er síður mikilvægt fyrir hann að gefa skýrt til kynna hvers er ætlast til 

af fylgjendum, sem og að tryggja að þeir gerist sjálfir ábyrgir fyrir sínum störfum og 

verkefnum.  
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Govender (2012) bendir á að ekki er sjálfgefið að allir fylgjendur gegnist 

ábyrgðarskyldu sinni og starfi samkvæmt sameiginlegri sýn án spurninga og er því 

mikilvægt að leiðtoginn búi fyrir og noti sannfæringarmátt, sem talinn er vera einn af 

grundvallarþáttum þjónandi forystu. Með þessum eiginleika geta þjónandi leiðtogar 

greint þarfir fylgjenda sinna og gefið þeim í kjölfarið þær upplýsingar sem þeir þurfa 

til að skilja betur til hvers er ætlast af þeim. Með öðrum hætti má skilgreina 

sannfæringarmátt þannig að hann byggist á því í að stað þess að ýta fylgjendum í þá átt 

sem leiðtoginn vill að þeir fari togar hann þá með sér. Þetta gerir leiðtoginn fyrst og 

fremst með því að fara fremst fyrir hópnum og vera þeim fyrirmynd. Með þessari 

nálgun eflast fylgjendur og verða viljugri til að fylgja leiðtoganum. Samkvæmt 

Dierendonck (2011) byggir leiðtoginn upp samband milli sín og fylgjenda sinna með 

því að gefa greinagóðar útskýringar, veita ráðgjöf, ganga út frá staðreyndum og veita 

innblástur. Með slíkum samskiptum sannfærast fylgjendur um nálgun leiðtogans og 

fylgja honum sjálfviljugir. 

Hluti af færni leiðtoga til að nota sannfæringarmátt byggir á auðmýkt en hún 

lýsir sér í því að leiðtogar séu opnir fyrir nýjun lærdómstækifærum, að þeir sjái 

styrkleika sína og afrek í réttu ljósi og að þeir njóti þess að hjálpa öðrum og hrósa þeim 

fyrir vel unnin störf. Auðmýktin virkar því sem andstæða við egó og sjálfhverfu þar 

sem sá sem er auðmjúkur er gjarn á að huga meira að öðrum og minna að sjálfum sér 

(Coetzer o.fl., 2017). Auðmjúkir leiðtogar eru færir um að viðurkenna að þeir sjálfir 

geti lært og notið góðs af þekkingu annarra. Þar af leiðandi sækjast þeir eftir framlögum 

fylgjenda við hvers kyns verkefni og styðja þá auk þess til að gera framlög sín enn betri. 

Þegar árangri er náð leitast þjónandi leiðtogi því ekki við að vera í sviðsljósinu heldur 

tekur hann því með hógværð (Dierendonck, 2011).  

Nordbye og Irving (2017) benda á að í þjónandi forystu er nálgast vandamál 

með þeim hætti að mörkuð er nálgun sem felur í sér að skilgreina þá erfiðleika sem 

fylgja breytingum annars vegar og leysa undirliggjandi þætti sem valda vandamálum. 

Skilgreina má því fyrirtæki sem geta með besta móti tekist á við síbreytilegt umhverfi 

nútímans sem lærdómsfyrirtæki (e. Learning organization). Í slíkum fyrirtækjum hafa 

leiðtogar hannað, kennt, lifað eftir og framkvæmt sameiginlega framtíðarsýn. 
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2.5.1. Líkön þjónandi forystu 
 

Í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur eru þrír megin þættir sem allir tengjast og mynda 

píramída á hvolfi. Þættirnir eru einlægur áhugi á högum annarra, sjálfsþekking auk 

innri styrks og framtíðarsýn ásamt ábyrgðinni sem henni fylgir. Samtengingar sem 

samanstanda af vilja til að þjóna, auðmýkt og jafningjabrag liggja milli allra þáttanna 

og styðja undir þá. Því má segja leiðtogi sem starfar samkvæmt þáttunum þremur 

stuðlar að þróun og vexti fylgjenda af hógværð og lítur á sig sem fremstan meðal 

jafningja. Þá notar hann þekkingu sína, reynslu og sýn fyrir framtíðinni til að þjóna 

öðrum sem fyrirmynd (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).  

 Eiginleikarnir sem koma fram í líkani Sigrúnar eru sambærilegir þeim sem er 

að finna í líkani Dierendonck (2011) en þar koma fram sjö eiginleikar þjónandi forystu. 

Segja má að líkanið sé tvískipt. Annars vegar eru eiginleikar þjónandi leiðtoga sem 

samanstanda af valdeflingu og þróun fólks, auðmýkt, samþykki á mannlegum þáttum, 

falsleysi, stefnumörkun og ráðsmennsku. Ásamt því eru undirliggjandi þættir sem 

stuðla að þjónandi leiðtogamennsku en þeir eru menning sem byggð er á valddreifingu 

og mannlegri nálgun, þörf einstaklings til að þjóna, og eiginleika á borð við 

sjálfsvitund, siðferðisvitund og vitsmunalega dýpt. Hins vegar eru í líkaninu afleiðingar 

þjónandi forystu sem samanstanda af sálfræðilegu andrúmslofti þar sem traust og 

sanngirni eru í fyrirrúmi, sterku sambandi milli leiðtoga og fylgjenda sem byggist á 

virðingu, tryggð og gagnkvæmu framlagi. Líkanið sýnir einnig sjálfsframkvæmd en 

hún hefur þrjár áherslur. Sú fyrsta er viðhorf fylgjenda líkt og valdefling, starfsánægja 

og skuldbinding. Önnur áherslan er frammistaða sem einkennist af samstarfshæfni og 

tilhneigingu einstaklings til að starfa umfram það sem fyrirtækið gerir kröfur um. Þriðja 

áherslan snýst um skipulagsárangur en þar innan er sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð. 

Við þetta má bæta að sjálfsframkvæmdin leiðir aftur til eiginleika þjónandi leiðtoga og 

hefur því ákveðin útbreiðsluáhrif. 

 

2.5.2. Fyrri rannsóknir sem tengjast eiginleikum og áhrifum þjónandi forystu 
 

Í rannsókn sem framkvæmd var meðal 92 stjórnenda og millistjórnenda og 568 

framlínustarfsmanna hjá stórum banka í Kína var markmiðið að rannsaka hvort 

þjónandi forysta sem yrði notuð hjá stjórnendum og millistjórnendum myndi smitast 
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niður valdastigann og skila sér í aukinni helgun og bættri þjónustu meðal 

framlínustarfsmanna. Til þess að ná markmiðinu lögðu rannsakendur fram fimm 

tilgátur sem fólu í sér að þjónandi forysta, annað hvort hjá stjórnendum eða 

millistjórnendum, myndi skila betri árangri hjá starfsmönnum. Ennfremur myndi 

þjónandi forysta hjá bæði stjórnendum og millistjórnendum leiða til enn frekari 

árangurs hjá starfsmönnum. Notaðir voru megindlegir spurningalistar við gagnaöflun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu við allar fimm tilgáturnar sem lagðar voru fram 

og sýndu að þjónandi forysta hjá hátt settum stjórnendum gæti haft bein áhrif á afköst 

starfsmanna sem og óbein áhrif á afköst þeirra í gegnum millistjórnendur. 

Niðurstöðurnar leiða auk þess í ljós og styrkir þá innsýn að þjónandi forysta hefur 

ákveðin útbreiðsluáhrif (Wang, Xu, & Liu, 2018).  

 Önnur rannsókn sem unnin var í Hong Kong hafði þann tilgang að greina 

samspilið meðal þjónandi forystu, traust starfsmanna til leiðtoga og starfsánægju, auk 

þess að meta hvort aukningu í starfsaldri undirmanna væri stýrt af því samspili. Könnun 

var lögð fyrir 218 starfsmenn í einkareknu þjónustufyrirtæki í gagnasöfnun. Helstu 

niðurstöður bentu til þess að traust starfsmanna í garð leiðtoga hefði jákvæð áhrif milli 

þjónandi forystu og starfsánægju undirmanna. Þar til viðbótar voru hin jákvæðu áhrif 

öflugri fyrir undirmenn með lágan starfsaldur heldur en þá sem höfðu háan starfsaldur. 

Rannsókninni var ætlað að bæta við fyrirliggjandi rannsóknir á sviði þjónandi forystu 

sem og að auðga skilning á því hvernig hún hefði áhrif á viðhorf undirmanna (Chan & 

Mak, 2013) 

Rannsókn meðal 232 starfsmanna úr mörgum mismunandi Portúgölskum 

fyrirtækjum var framkvæmd með það að markmiði að útskýra samspil auðmýktar, 

drifkrafts og stigveldi á helgun starfsmanna. Öflun gagna var framkvæmd með hliðsjón 

af eftirfarandi tilgátum: Að bæði auðmýkt og drifkraftur hafa töluverð áhrif á helgun 

starfsmanna, að auðmýkt í þjónandi forystu virkar sem stjórnandi breyta með því að 

auka á áhrif drifkrafts á helgun starfsmanna, og að því hærra sem leiðtogi er í 

valdastiganum, því öflugri verða aukningaráhrif auðmýktar á samspilið milli drifkrafts 

og helgun starfsmanna. Tvær gerðir spurningalista voru notaðir við rannsóknina. Einn 

til þess að mæla auðmýkt meðal leiðtoga frá sjónarhorni starfsmanna og hinn til að 

mæla þá þætti sem teljast til drifkrafts meðal leiðtoga frá sjónarhorni starfsmanna. 

Sigveldi mældu rannsakendur með því að staðsetja leiðtoga á fimm þrepa skala. 

Niðurstöður gáfu til kynna að leiðtogar sem sýna meiri auðmýkt hafa mestu áhrif á 
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helgun starfsmanna, óháð því hvað þeir eru á valdastiganum. Þeir leiðtogar sem mælast 

með minni auðmýkt geta bætt upp fyrir það með öflugum drifkrafti. Helstu niðurstöður 

sýna þó á að fyrir þá leiðtoga sem eru hátt á valdastiganum virðist auðmýkt hafa 

töluverð áhrif á drífandi stjórnun þeirra (Sousa & van Dierendonck, 2017). 

Í rannsókn sem gerð var hjá bandarísku óhagnaðardrifnu fyrirtæki var ætlun 

rannsakenda að útbúa sniðmát leiðtoga þar sem starfstengd valdefling miðlar að 

tengslum milli þjónandi forystu og aukinni helgun starfsmanna. Megindlegir 

spurningalistar voru lagðir fyrir 128 starfsmenn fyrirtækisins sem ætlað var að mæla 

þjónandi forystu meðal leiðtoga, starfstengda valdeflingu, helgun og sálfræðilega 

valdeflingu. Í kjölfarið voru niðurstöðurnar notaðar til þess að útbúa sniðmát sem sýnir 

hvernig áhrifin milli þessara þátta koma fram. Úr niðurstöðunum sjálfum mátti greina 

að skynjun starfsmanna á þjónandi forystu tengdust starfstengdri valdeflingu sem 

einnig átti í sterkum tengslum við helgun starfsmanna fyrirtækisins. Ennfremur var sýnt 

fram á að starfstengd valdefling hafði miðlungs til sterk áhrif á sjálfstraust og tilgang 

(Allen o.fl., 2018), 

Í nýlegri rannsókn Langhof og Güldenberg (2019) er rannsakað hvers vegna 

stjórnendur nota þjónandi forystu og er markmiðið greinarinnar þríþætt. Í fyrsta lagi er 

ætlunin að öðlast frekari innsýn í hugmyndafræði þjónandi forystu. Í örðu lagi eru gert 

grein fyrir þáttum sem bæði leiða til og koma til vegna þjónandi forystu. Í þriðja lagi 

vilja höfundar skilgreina heildstætt líkan fyrir þjónandi forystu. Aðferðafræðin sem 

höfundar nota er kerfisbundin endurskoðun á fyrirliggjandi rannsóknum (e. systematic 

literature review) þar sem áherslan var á að skoða greinar sem fjalla sérstaklega um 

þjónandi forystu. Alls fundust 49 greinar sem samsvöruðu viðmiðum rannsakenda og 

fór greining þeirra fram með hliðsjón af spurningunum: hvað greinarnar segi til um 

hvers vegna þjónandi forysta er notuð, hvað þjónandi forysta leiði af sér, og hvort 

eitthvert misræmi væri í samhengi hugmyndafræðinnar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur fram að velvilji og sjálfsþekking leiðtoga mælast sem undanfarar þjónandi 

forystu, ásamt því að sjálhverfa sé neikvæður undanfari. Þá kemur einnig fram að 

menning, sjálfvirkni, hvatning, traust og tenging starfsmanna við leiðtoga og fyrirtæki 

hafi aukningaráhrif á þjónandi forystu. Að lokum benda niðurstöður rannsóknarinnar á 

að þjónandi forysta leiði af sér traust, hvatningu, starfsánægju, sjálfvirkni og tengingu 

starfsmanna við leiðtoga og fyrirtæki (Langhof & Güldenberg, 2019). 
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Í rannsókn Tan og Augustine (2009) var tilgangurinn að útbúa sniðmát fyrir 

traust meðal starfsmanna. Rannsakendur söfnuðu gögnum með könnun sem tekin var 

af 226 starfsmönnum tryggingafyrirtækja þar sem spurningunum var ætlað að varpa 

ljósi á getu, velvilja, heiðarleika, traust og árangur. Fram kom í niðurstöðunum að traust 

meðal starfsmanna væri mikilvægt vegna þess að það hefði áhrif á traust þeirra til 

fyrirtækisins og stuðlaði að framþróun þess. Rannsakendur komust að því að velvilji 

og heiðarleiki væru undirstöðuþættir trausts. Ennfremur kom fram áðurnefnt samband 

milli trausts meðal starfsmanna og trausts þeirra til fyrirtækisins. Í því samhengi er bent 

á þá kenningu að starfsmenn sem upplifa mikið traust frá samstarfsaðilum eru líklegri 

til að gera ráð fyrir því að fyrirtækið sé að koma fram við starfsmenn með 

traustvekjandi hætti. 

Chen o.fl. birtu rannsókn þar sem markmiðið var annars vegar að benda á að 

þjónandi forysta hentaði betur til að stuðla að árangri starfsmanna en 

umbreytingarforysta, og hins vegar að mæla áhrif milli starfsmanna sem störfuðu undir 

þjónandi forystu og þjónustu til viðskiptavina. Til þess var skoðað hvernig 

sjálfsþekking og sjálfvirkni starfsmanna og tengsl þeirra við starfsmannahópinn 

útfærðu eiginleika þjónandi forystu, auk þess að skoða hvaða áhrif samkeppnismiðað 

andrúmsloft hefði á afkastagetu starfsmanna innan starfsmannahóps. Í gagnaöflun voru 

notaðar spurningakannanir sem sendar voru starfsmönnum á hárgreiðslustofum og voru 

viðskiptavinum  sendar kannanir til að mæla þjónustustig. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu til kynna að þjónandi forysta notuð af hópstjóra leiddi til betri þjónustu af hálfu 

framlínustarfsfólks en ætla mætti af umbreytingarforystu vegna áhrifa á sjálfvirkni og 

tengsla þeirra við hópinn. Þá stuðlaði samkeppnismiðað andrúmsloft starfsmanna innan 

starfshóps að jákvæðum tengslum milli sjálfvirkni og þjónustutengdrar afkastagetu. 

 

2.6. Toyota á Íslandi 
 
Verandi umboðsaðili framleiðandans Toyota hér á landi er Toyota á Íslandi 

samningsbundið til þess að starfa eftir ákveðnum viðmiðum og stöðlum sem 

framleiðandinn gerir kröfu um. Í því felst meðal annars að fara eftir Toyota Way 

gildunum og öllu því sem þau fela í sér. Í þeim efnum heldur fyrirtækið úti öflugri 

starfsmannastefnu með þeirri yfirlýsingu að lögð sé áhersla á að skapa starfsumhverfi 

sem byggt er á sjálfsaga og virðingu. Í stefnunni er að finna lýsingar á atriðum á borð 
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við ráðningar, sveigjanleika fyrir fjölskyldufólk, starfsþróun og starfslok. Ennfremur 

er lagt mikið upp úr upplýsingaflæði og sterkri nýliðaþjálfun, miðlun þekkingar í formi 

námskeiða og ekki síst að aðbúnaður starfsmanna sé með viðunandi hætti. Ýmis 

fríðindi fylgja einnig starfi hjá fyrirtækinu en þar má nefna styrki til líkamsræktar og 

náms, auk þess sem líkamsræktarstöð er til staðar innan fyrirtækisins, aðgangur að 

trúnaðarlækni og sérfræðingum og styrkur til krabbameinsskoðana. (Jón Óskar 

Halldórsson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs Toyota Kauptúni, 9. Október 2019).  

 Gæði og öryggi á vinnustaðnum eru fyrirtækinu mikilvæg og í þeim efnum ekki 

einungis stuðst við þá öflugu gæða-  og öryggismenningu sem framleiðandinn heldur 

uppi heldur var ISO14001 einnig innleitt árið 2007. Eins hefur fyrirtækið haldið árlegan 

þjónustudag þar sem starfsmenn gefa viðskiptavinum ókeypis bílaþvott ásamt 

gjafapoka. Þar má bæta við að nóvember er gæðamánuður fyrirtækisins og hafa 

starfsmenn ýmist boðið upp á nýbakaðar vöfflur, boost drykki og gjafavörur fyrir 

viðskiptavini sem koma við.  (Jón Óskar Halldórsson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs 

Toyota Kauptúni, 9. Október 2019).   

 Toyota er eitt af fyrirtækjum ársins hjá VR árið 2018 en fram kemur á vef VR 

að til þess að hljóta þau verðlaun þurfi fyrirtæki að búa yfir níu lykilþáttum. Þættirnir 

byggja á stjórnun, starfsanda, launakjörum, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, 

sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækisins, jafnrétti, og ánægju og stolti af fyrirtæki. Til 

þess að greina þessa lykilþætti framkvæmir VR í samstarfi við Gallup könnun meðal 

starfsmanna fyrirtækja sem fer rafrænt fram. Með þessu er ætlað að draga fram viðhorf 

starfsmanna til vinnuveitenda sinna og sína með því að innra starfsumhverfi hafi áhrif 

á afkomu fyrirtækja auk þess sem að ánægt starfsfólk leiðir af sér aukin gæði (VR, 

2019). 

 Árið 2018 hlaut Toyota umhverfisverðlaun ársins fyrir framlag sitt til 

umhverfismála en fyrirtækið hefur unnið að því að styðja skógrækt í tæplega þrjátíu ár 

og gerir það enn í dag. Þar að auki er fyrirtækið með margþætta aðgerðaáætlun í 

umhverfismálum sem felur í sér að þjálfa starfsfólk reglulega til að auka áhuga þess á 

umhverfismálum, endurskoða umhverfisstefnu sína árlega með það að markmiði að ná 

áframhaldandi árangri, leggja áherslu á endurvinnslu og tryggja að hlutfall 

áflokkanlegs sorps, sem nú stendur í 13%, fari minnkandi, og slíta viðskiptum við 

birgja sem ekki huga að umhverfismálum (Samtök Atvinnulífsins, 2019). Þessu tengdu 

er auglýsir Toyota svokallaða sporlausa bílasölu en það þýðir að með hverjum seldum 
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Hybrid bíl er ákveðið magn af trjám gróðursett í því skyni að kolefnisjafna kaupin út 

líftíma bílsins (Toyota, 2019). 

 

2.7 Samantekt 
 

Í fræðilega yfirlitinu má sjá að nálgun Toyota Way felur í sér bæði 

aðferðafræðilega nálgun á stöðugum umbótum en einnig ákveðna menningu sem gerir 

starfsmönnum kleift að nýta umbótastarfsemi með miklum árangri. Í rannsóknum um 

stöðugar umbætur er mikið lagt upp úr þeim tólum sem þarf til að innleiða 

umbótastarfsemi. Hins vegar kemur fram í þeim að mörg fyrirtæki geta bent á hvaða 

eiginleika starfsmenn og stjórnendur þurfa að hafa til að innleiða aðferðafræðileg tól 

stöðugra umbóta en huga ekki nægilega vel að menningunni sem þarf til. Þá sýna skrif 

og rannsóknir að þjónandi forysta er árangursrík hugmyndafræði sem tengist 

samskiptum og menningu fyrirtækja og að vel flestir eiginleikarnir sem til þarf fyrir 

umbótastarfsemi séu til staðar hjá þjónandi leiðtogum. Við leit fundust nær engar 

rannsóknir sem fjalla um tengsl þjónandi forystu við stöðugar umbætur innan fyrirtækja  

og því er ætlunin með þessari rannsókn að kanna viðhorf til starfsumhverfis stöðugra 

umbóta og skoða hugsanleg tengsl við þjónandi forystu. 
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3. Aðferðafræði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Gert verður grein fyrir 

rannsóknaraðferðum og framkvæmd rannsóknarinnar. Þar að auki verður því lýst 

hvernig gagna var aflað sem og hvernig greining þeirra fór fram. Í lokin verða réttmæti 

og áreiðanleiki rannsóknarinnar rædd ásamt siðferðislegum álitamálum. 

 Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun starfsmanna Toyota á 

Íslandi gagnvart því að starfa í starfsumhverfi stöðugra umbóta. Þar verður kannað 

hvaða þættir í starfseminni eru einkennandi fyrir slíkt umhverfi. Þá er auk þess 

markmiðið að bera upplifun starfsmanna saman við áherslur hugmyndafræði þjónandi 

forystu og kanna hvort endurspeglun á áherslum eigi sér stað. Til að ná markmiðunum 

verður því leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

 

 Hvernig upplifa starfsmenn Toyota hér á landi að starfa í starfsumhverfi 

stöðugra umbóta? 

 Endurspeglar upplifun starfsmanna áherslur þjónandi forystu? 

 

3.1. Rannsóknaraðferð 
 

Þessi rannsókn er unnin samkvæmt eigindlegum aðferðum þar sem þekking verður til 

milli rannsakanda og viðmælanda í formi samskipta (Kvale, 1996). 

Rannsóknaraðferðin felur í sér nákvæmnisvinnu þar sem rannsakandi leitast við að 

draga fram veruleika þátttakenda eins og þeir upplifa hann og túlka niðurstöðurnar í 

framhaldi. Með þessu getur rannsakandi dregið fram góða lýsingu og djúpstæðan 

skilning á félagslegum viðfangsefnum út frá reynslu þátttakenda (Hennink, Hutter, & 

Bailey, 2011). Af þessu leiðir að eigindlegar aðferðir byggi á því að kenningar verði til 

út frá gögnum rannsóknarinnar. Hins vegar hefur verið bent á að erfitt getur reynst að 

framkalla sömu niðurstöður af eigindlegum rannsóknum. Þetta stafar af því að 

rannsakandinn sjálfur er helsta greiningartól gagnanna og eru rannsóknir byggðar á 

túlkun hans. Auk þess er alhæfingargildi eigindlegra rannsókna takmarkað sökum þess 

að hópur viðmælenda er í flestum tilfellum smár. Þá hafa þær áhyggjur einnig verið 

tengdar við eigindlegar rannsóknir að hlutleysi rannsakanda er ekki tryggt og 

niðurstöður sem og túlkun séu að einhverju leyti byggðar á huglægu mati (Bryman, 
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2016).  

 Í rannsókninni var gagnaöflun með hálf opnum viðtölum þar sem stuðst var við 

fyrirfram skilgreindan viðtalsramma. Með því að nota hálf opin viðtöl var hægt að 

bregðast við og leita betri skýringa á áhugaverðum áherslum. Þá má einnig með 

aðferðinni draga fram þekkingu byggða á reynslu, viðhorfum og upplifun viðmælenda. 

 

3.1.1. Framkvæmd rannsóknar 
 
Áður en kom að framkvæmd rannsóknarinnar sótti rannsakandi sér þekkingu í 

hugmyndafræði þjónandi forystu, menningu Toyota og stöðugra umbóta. Sú þekking 

kom til gagns við gerð viðtalsspurninga. Voru spurningarnar hannaðar með því 

markmiði að kalla fram áhersluþætti stöðugra umbóta og með hliðsjón af áherslum 

þjónandi forystu út frá upplifun viðmælenda en þess vandlega gætt að hafa ekki áhrif á 

viðhorf viðmælenda. Mikil áhersla var lögð á að hafa spurningarnar sem minnst 

leiðandi og nægilega opnar til að sjónarmið viðmælenda kæmu fram. Viðtöl 

rannsóknarinnar voru sjö talsins og fóru þau öll fram í fundarherbergi í fyrirtæki 

þátttakenda. Öll viðtölin tóku um 40-60 mínútur hvert og voru hljóðrituð á síma 

rannsakanda af tegundinni Samsung. 

 

3.2. Val þátttakenda 
 

Þessi rannsókn náði til starfsmanna Toyota á Íslandi sem allir búa yfir reynslu sem hægt 

var að nýta við vinnslu rannsóknarinnar. Við val á þátttakendum var horft til þeirra 

starfa og stöðugilda sem áttu best við rannsóknarefnið, bæði meðal almennra 

starfsmanna og stjórnenda. Tilgangsúrtak (e. purposive sampling) var notað við valið 

en í slíku miðast þátttakendur við það hversu vel þeirra framlag geti svarað þeim 

rannsóknarspurningum sem lagðar eru fram (Bryman, 2016). Til að ná fram 

fjölbreytileika í reynslu og viðhorfum kom það sér vel að úrtak þátttakenda innhélt 

starfsmenn á breiðu bili starfsaldurs og höfðu atriði á borð við menntun, kyn eða aldur 

ekki áhrif á valið. 

 Haft var samband við forstjóra og eiganda fyrirtækisins og óskað eftir leyfi fyrir 

gerð rannsóknar í tengslum við starfsemina. Í kjölfarið á því var haft samband við 

þátttakendur sem voru allir af vilja gerðir í að taka þátt. Þá voru bókaðir fundir sem 

allir fóru fram í fundarherbergjum á vinnustað viðmælenda. Þar sem eigindlegar 
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rannsóknir byggja á því að dýpka þekkingu frekar en að skilgreina breidd hennar 

beinast þær að fáum einstaklingum frekar miklum fjölda (Bryman, 2016). Viðtöl voru 

tekin við sjö starfsmenn Toyota og eru þeir kynntir í næsta kafla. Nafnleyndar var heitið 

gagnvart öllum þátttakendum í tengslum við öflun og úrvinnslu gagna. Í samræmi við 

eðli eigindlegra rannsókna um dýpt frekar en breidd var litið svo á að mettun hefði 

komið fram í gögnum eftir viðtöl við sjö viðmælendur þar sem engar nýjar upplýsingar 

voru að koma fram í gagnaöflun (Bryman, 2016). 

 

3.3. Þátttakendur rannsóknar 
 

Þátttakendur í rannsókninni starfa allir í starfsstöð Toyota í Garðabæ. Starfsmennirnir 

eru sjö talsins og starfa við mismunandi stöður þjónustusviðs. Þrír þeirra eru 

stjórnendur. Hér verður lögð fram stutt kynning á þátttakendum sem gefin hafa verið 

gervinöfn: 

 Davíð er á fertugsaldri og hefur starfað hjá Toyota í meira en tíu ár. Hann er 

yfirvegaður, rólegur og útfærir hugmyndir sínar vel svo að aðrir skilji þær.  

 Helgi er á þrítugsaldri og hefur starfað í nokkur á hjá fyrirtækinu. Hann er mjög 

opinn fyrir viðræðum og duglegar að láta skoðanir sínar í ljós. Hann leggur mikið kapp 

í að rækta góð samskipti við samstarfsmenn sína. 

 Árni er maður á fimmtugsaldri sem hefur starfað yfir tuttugu á hjá fyrirtækinu. 

Greinilegt er að honum er kunnugt um það hvernig starfsemi fyrirtækisins fer fram enda 

þekkir hann vel flesta samstarfsmenn sína. 

 Gunnar er á fimmtugsaldri og hefur sömuleiðis starfað hjá Toyota í meira en 

tuttugu ár. Hann hefur komið víða við innan fyrirtækisins sem stuðlað hefur að því að 

hann viti meira en flestir um þjónustu. 

 Finnur er á sextugsaldri og hefur hann starfað hjá fyrirtækinu í fjölmörg ár. 

Hann er einbeittur og verkefnadrifinn. 

 Ólafur er einnig á sextugsaldri og hefur hann verið yfir tuttugu ár hjá Toyota. 

Hann er hnyttinn, markmiðadrifinn og tekur ábyrgð fyrirtækisins gagnvart 

viðskiptavinum alvarlega. 

 Einar er á fertugsaldri og hefur starfað í nokkur á hjá fyrirtækinu. Honum er 

hugleikið að leysa vandamál og tryggja góða þjónustu gangvart viðskiptavinum 

Toyota.  
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3.4. Greining gagna 
 

Við greiningu gagna var stuðst við grundaða kenningu (e. grounded theory) en hana 

má rekja til rannsókna Glaser og Strauss og er hún í dag algengasta greiningaraðferð 

eigindlegra rannsókna í félagsvísinum (Bryman, 2016). Er aðferðin þannig byggð að 

rannsakandi þróar kenningu úr frá rannsóknargögnum og safna í kjölfarið frekari 

gögnum til þess að staðfesta fyrri gögn. Af því leiðir að grunduð kenning felur ekki í 

sér að sannreyna eða útskýra fyrirliggjandi kenningu, heldur frekar að móta og setja 

fram kenningu sem dregin er upp úr gögnunum (Silverman, 2011).  

 Bryman (2016) nefnir að grunduð kenning sé byggð á fjórum megin áherslum.  

Sú fyrsta felur í sér afmörkun viðfangsefnis (e. theoretical sampling), ferli þar sem 

rannsakandi safnar, kóðar og greinir gögn sem hann notar síðan til að ákveða hvar 

frekari gagnaöflunar er þörf. Með því þróar hann kenningu sína á sama tíma og hún 

verður til. Önnur áherslan, kóðun, er talin sú mikilvægasta í aðferðafræðinni en það er 

ferli þar sem rannsakandi skoðar texta, sundurliðar hann og tengir síðan innihald hans 

við ákveðna efnisþætti og þemu. Í kóðun þjóna gögnin hlutverki vísa að hugtökum og 

eru þeir í stöðugum samanburði í gegnum greiningarferlið. Þriðja áherslan byggir á 

mettun kenningar (e. theoretical saturation) sem næst þegar rannsakandi hefur farið 

nægilega vel yfir gögnin að hann telur ekki lengur þörf á að yfirfara gögnin til að styrkja 

þemu og efnisþætti. Þá er fjóra áherslan tengd stöðugum samanburði. Í þeim þætti er 

mikilvægt fyrir rannsakandann að halda tengingu milli gagnanna og hugtaka sem 

birtast úr þeim ásamt því að vera næmur fyrir mótsögnum sem geta myndast milli 

efnisþátta. Í þessu ferli er meðal annars notast við minnisblöð til stuðnings. 

 Í þessari rannsókn fylgdi rannsakandi ofangreindri aðferðafræði til að tryggja 

góð vinnubrögð og rétta meðferð gagna. Í því fólst að myndun rannsóknarspurninga, 

öflun gagna, greining þeirra og framsetning niðurstaða væri unnið með hliðsjón af 

aðferðinni og mikilvægi þeirra gæða sem þarf að koma fram í vinnubrögðum 

rannsakanda (Kvale, 1996). Öll viðtöl voru afrituð orðrétt og teknar voru niður 

athugasemdir jafnt og þétt í gegnum greiningarferlið. Var textinn lesinn yfir þrisvar 

sinnum áður en kóðun hófst en þar voru kóðar aðgreindir frá textanum. Að því loknu 

voru kóðarnir bornir saman að nýju við allan textann og ný hnitmiðaðri kóðun gerð til 

að stuðla betur að mótun þema. 
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3.5. Réttmæti og áreiðanleiki 
 

Ranjit Kumar (2014) nefnir að réttmæti rannsókna sé fólgið í því hvort að rannsóknin 

sjálf svari raunverulega efni þeirrar rannsóknarspurningu sem lögð hefur verið fram, 

og ef svo er voru þá notuð viðeigandi aðferðir við gerð rannsóknarinnar. Hins vegar 

ber að hafa í huga að ákveðið frelsi og sveigjanlegri takmarkanir fylgja því að 

framkvæma eigindlegar rannsóknir og því getur verið flókið að koma á formföstu ferli 

við vinnslu þeirra. Að þessum atriðum var hugað eftir bestu getu við vinnslu 

ritgerðarinnar. Ferlið fólst því í að einn viðtalsrammi var útbúinn og notaður í öll viðtöl 

og öllum þátttakendum var rétt sama kynning á viðfangsefni rannsóknarinnar. Við 

úrvinnslu gagna var hvert viðtal afritað orð fyrir orð og sama greiningaraðferð notuð 

til úrvinnslu á niðurstöðum þeirra. 

 

3.6. Siðferðisleg álitamál 
 

Staða rannsakanda er tvíþætt. Annars vegar er rannsakandi nemandi við Háskólann á 

Bifröst og hins vegar er hann starfsmaður í sama fyrirtæki og þátttakendur. Hér gæti 

bæði verið um kost og galla að ræða. Kosturinn er sá að innsýn  og þekking á verkefnum 

og áskorunum sem þátttakendur eiga við í störfum sínum er til staðar hjá rannsakanda 

og mögulegt að það hafi komið til góðs í viðtölum. Þó liggur gallinn í aukinni hættu á 

hlutdrægni í greiningu og úrvinnslu gagna og niðurstaða. Það liggur í hlutarins eðli að 

gæta hlutleysis og að takmarka fyrirfram mótaðar skoðanir eftir bestu getu. Hvers kyns 

hagsmunir aðrir en þeir að dýpka þekkingu á viðfangsefnum rannsóknarinnar eru engir. 

 Fyrir framkvæmd rannsóknar var öllum viðmælendum afhent kynningarbréf 

þar sem upplýsingar um markmið rannsóknarinnar kom fram, ásamt því að fullkomin 

nafnleynd hvíldi yfir þátttöku þeirra. Þá var þeim einnig gert ljóst að gögn um þau yrðu 

aðeins við vinnslu rannsóknarinnar. Voru viðmælendur upplýstir um að þeir gætu 

dregið þátttöku sína til baka hvenær sem var á ferlinu og eins neitað að svara einstökum 

spurningum eða viðtalinu í heild. Fyllsta trúnaðar verður gætt hvað varðar upptökur og 

afritanir. Verður þeim ekki afhent þriðja aðila nema ef dómsúrskurður kveður á um 

það. 
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4. Niðurstöður 
 
Í þessum hluta verða kynntar þær niðurstöður sem viðtölin leiddu af sér. Tekin voru 

viðtöl við sjö viðmælendur en við þann fjölda var komin ákveðin mettun í gögnin og 

ekki talin þörf á að afla frekari gagna. Hér er markmiðið að finna svör við 

rannsóknarspurningum verkefnisins: 

 

Hvernig upplifa starfsmenn Toyota hér á landi að starfa í starfsumhverfi stöðugra 

umbóta? 

 Endurspeglar upplifun starfsmanna áherslur þjónandi forystu? 

 

Við þemagreiningu var gætt að því að niðurstöður endurspegluðu vel reynslu og 

viðhorf þátttakenda. Þrjú meginþemu komu í ljós við greiningu gagnanna en þau snúa 

að: Ánægju sem starfsmenn upplifa í störfum sínum, þá ábyrgð sem starfsmenn finna 

fyrir varðandi þjónustu til viðskiptavina og menningu sem einkennist af endurbótum, 

samvinnu og opnum samskiptum. Var þemunum skipt niður í undirþemu sem hvert um 

sig útfærir niðurstöður nánara samkvæmt greiningu gagna. Hér að neðan í töflu 1 má 

sjá nánari lýsingu á þemum og undirþemum. Vísað er til orða þátttakenda og beinar 

tilvísanir í orð þeirra eru birtar og auðkenndar í textanum. Vísað er til gervinafna sem 

þátttakendum voru gefin til að tryggja nafnleynd og trúnað við þátttakendur. 

 

Tafla 1: Meginþemu og undirþemu í niðurstöðum 

 Meginþemu Undirþemu 

Þema 1 Ánægja starfsmanna Finnst þetta algjörlega meiriháttar 

Allar dyr opnar 

Þema 2 Viðskiptavinurinn er í fyrsta sæti Þarfir viðskipta efst í huga 

Ábyrgð gagnvart viðskiptavinum 

Þema 3 “Þetta er í menningunni” Gera betur í dag en í gær 

Ferlar 
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4.1. Ánægja starfsmanna 
 

Í þessum hluta er fjallað um starfsmenn Toyota og sjónarmið þeirra gagnvart 

vinnuveitandanum og samskiptum á vinnustaðnum sem einkenndust af jafningjabrag, 

trausti og virðingu. Í kaflanum eru tvö undirþemu sem lýsa því hvernig starfsmönnum 

finnst að starfa hjá fyrirtækinu og hvernig litið er til þátttöku þeirra í starfi en 

einkennandi þættir í því samhengi fólust í sjálfstæði sem starfsmenn upplifa ásamt því 

hversu auðvelt samskipti er að finna á vinnustaðnum, hvort sem um ræðir milli 

samstarfsmanna, yfirmanna eða deilda. Greint er frá því hvernig starfsmenn 

fyrirtækisins upplifa ánægju í starfi og setja hana í samhengi við sína upplifun. Auk 

þess kemur fram hvernig fyrirtækið tekur á móti nýjum starfsmönnum sem og hvernig 

það stuðlar að starfsumhverfi sem leggur áherslu á traust. Þar til viðbótar er því lýst 

hvernig starfsmenn hafa sjálfir áhrif á starfsemina og stuðla að breytingum sem snúa 

að úrbótum. 

 

4.1.1. Finnst þetta algjörlega meiriháttar 
 

Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að þeir væru ánægðir í störfum sínum og liði 

vel hjá Toyota. Fyrirtækið hugsaði vel um starfsmenn sína og að verkefnin, hraðinn og 

áskoranirnar sem fylgdu starfinu gerðu það enn betra. Finnur nefnir það að honum þyki 

starf sitt mjög gott og að hár starfsaldur væri trúlega til marks um það hversu gott væri 

að vera í vinnunni. Í því samhengi segir hann að ef sú staða kæmi upp að hann væri 

orðinn leiður á starfinu yrði hann fyrstur til þess að setjast niður með sjálfum sér og 

segja að nú þyrfti hann að fara og finna sér eitthvað annað að gera. Hins vegar hafi 

hann á öllum sínum árum hjá fyrirtækinu aldrei hugsað alvarlega um að skipta um starf 

einfaldlega vegna þess hver einasti dagur hefði eitthvað nýtt fram að bjóða. Í þeim 

skilningi nefnir hann: 

 

það eru alltaf einhver verkefni framundan og svo hef ég bara gaman af þessu Ég hef 

ekkert mikinn áhuga á bílum sko, það er það sem er soldið skondið við þetta sko. 

Það að uppgötva það líka að þú getir unnið hjá bílaumboði að því að leysa alls konar 

hluti án þess að þú hafir raunverulega áhuga á bílum, því fyrir mér er bíll bara 

farartæki til að koma mér á milli frá a til b. (Finnur) 
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Hann segir það vera þetta vinnu-umhverfi sem færir þér stöðugt áskoranir og fjölbreytni 

sem er helsti kosturinn við starfið. 

Ólafur tekur í sama streng og segir að á hans tíð hafi hann aldrei fundið fyrir 

þörf til að leita annað. Auðvitað komi dagar sem ekki eru jafn skemmtilegir og hinir en 

þeir séu af skornum skammti og þegar uppi er staðið séu mánudagar uppáhaldsdagar 

hans. Hann nefnir að hann hlakki til að koma eftir helgar og byrja á þeim verkefnum 

sem bíða og að í rauninni slitnaði vinna í raun lítið í sundur hjá honum „Ég get alveg 

eins verið að vinna á föstudagskvöldi eins og sunnudegi eða, þú veist þetta verður 

eiginlega svona gegnsýrt. Þannig að ég er ekki í vinnunni og svo í fríi“ segir Ólafur og 

bætir því við að þetta fyrirkomulag henti honum. Áskoranirnar finnst Ólafi að sama 

skapi vera skemmtilegur hluti af sínu starfi. Hann hafi alltaf verið áskorunarfíkill og er 

í raun verri í dag en áður.  

 Gunnari finnst algjörlega frábært að vinna fyrir Toyota og nefnir menninguna á 

vinnustaðnum í því samhengi. Hann bendir á að þegar hann sér metnaðinn, ekki 

einungis hjá sínu eigin fyrirtæki, heldur líka hjá vörumerkinu sjálfu, ásamt því hvernig 

menn takast á við vandamál í starfseminni geti hann ekki komist hjá því að finnast það 

frábært:  

 

...það eru forréttindi að fá að vinna á vinnustað þar sem að þó að þetta sé stórt 

fyrirtæki, þetta er 170-180 manna vinnustaður, þá er upplifun starfsmanna og ekki 

síst mín sú að þetta er eins og lítið fjölskyldufyrirtæki með þann hraða sem að því 

fylgir, ásamt því að vera í þeirri stöðu að geta haft áhrif á hlutina, geta framkallað 

breytingar og geta haft svona áhrif til framþróunar er einstakt og virkilega 

skemmtilegt. (Gunnar) 

 

Samkvæmt Helga tekur fyrirtækið ýmis skref til að styðja við fólkið sitt en þegar nýir 

starfsmenn byrja hjá Toyota eru þeir paraðir saman við þjálfara sem bera það hlutverk 

að kynna starfsemina fyrir nýliðum og aðstoða þá við að komast inn í starfið. Þá gengur 

ferlið út á að kenna nýliðunum þau atriði sem þeir þurfa nauðsynlega að vita. Í 

framhaldi tekur svo við nokkurra mánaða ferli þar sem þjálfarinn er nýliðanum innan 

handar þegar á þarf að halda. Við þetta bætir Gunnar, en að hans sögn hefur fyrirtækið 

verið að innleiða kerfi sem kallast CCQ en í því eru allir ferlar ásamt gæðahandbók 

vistuð á stöðluðu formi. Með því eru allar mikilvægar upplýsingar opnar öllum 

starfsmönnum. Þá nefnir Finnur að starfsmönnum sé kynnt starfslýsing sem felur í sé 
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helstu verkefni sem eru á þeirra ábyrgð. Með því móti vita starfsmenn hvers er ætlast 

til þeirra í starfi og finna þeir síður fyrir óvissu. 

 Viðmælendur eru sammála um að tengingin sem myndast hefur milli 

starfsmanna og fyrirtækisins sé auðsjáanleg. Þeir taka ítrekað fram að allir starfsmenn 

vilji ná árangri, ná settum markmiðum og ekki síst stuðla að velgengni fyrirtækisins. 

Því til stuðnings segir Gunnar. 

 

...mest lýsandi dæmi um það hvernig þetta fúnkerar er þegar við fluttum úr 11 

fasteignum úr Kópavoginum 2012 í eitt húsnæði hér í Kauptúni 6. Þetta var gert á 

þann veginn að við afgreiddum síðasta viðskiptavininum klukkan 18 á föstudegi 

og við opnuðum Kauptúnið kl 7:45 á mánudegi, og þetta fyrirtæki fluttu 

starfsmenn. Það er eitthvað sem að ég held, og við erum að tala um allt, allt sem 

þurfti að flytja, innbú, verkfæri, lyftur, bíla, allt saman var flutt á einni helgi. Það 

sýnir svona samstarfsvilja og eininguna sem er hér innanhúss. 

 

Einar hefur sambærilega sögu að segja af einingunni sem Gunnar nefnir. Segir hann 

að liðsheildin hafi verið vel greinileg þegar hann hóf störf hjá Toyota.  

 

4.1.2. Allar dyr opnar 
 

Viðmælendur eru einróma um þau tækifæri og þær boðleiðir sem liggja fyrir ef 

starfsmenn vilja koma með ábendingar eða uppástungur er varða starfsemina, 

vinnustaðinn eða þjónustuna almennt. Gunnar segir að stjórnendur vilji fá ábendingar 

og að fyrirtækið sé drifið áfram af þeim hvötum að starfsmenn séu að beina ljósinu að 

málum sem þarf að leysa og forðist ekki að koma með ábendingar þegar á þarf að halda. 

Eins er öllum uppástungum um hvers kyns atriði sem mætti bæta eða einfalda tekið 

með opnum hug og reynt að verða við þeim eins og kostur er. Vilji menn koma með 

nafnlausar ábendingar er til staðar hugmyndabanki í húsinu sem hægt er að nota. Eins 

skipti máli að allar boðleiðir séu opnar og því er einnig skilgreint svæði sem allir 

starfsmenn hafa aðgang að inni á vefnum Workplace til að koma með tillögur. Þar inni 

er tækifæri fyrir fleiri starfsmenn til að taka undir eða jafnvel útfæra hugmyndir 

vinnufélaga sinna enn frekar.  

 Ólafur lætur sig starfsemi allra deilda varða og segir það skipta máli að þekkja 

starfsemi hverrar einingar svo hægt sé að bregðast við með upplýstari hætti eða veita 
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betri aðstoð ef upp koma vandamál. Fyrir honum snýst starfsemin ekki um einhverjar 

tölur á blaði. Segir hann einnig að í auknum samskiptum og samvinnu liggi vissulega 

aukið traust: 

 

Já ég myndi segja það. Ég myndi segja bara mjög mikið vegna þess að yfirleitt 

kemur fólk og tjáir sig um eitthvað eða leggur til eitthvað sem því finnst að mætti 

vera öðru vísi. Það myndi ekki gera það nema það myndi treysta manni til að taka 

við upplýsingunum hvort sem það fái einhverju breytt eða ekki. En hluti af því er 

líka sá fyrir okkur sem erum að stýra að við verðum auðvitað að hlusta á fólkið, 

ég meina ef það hefur eitthvað til málanna að leggja sem hefur með það að gera 

þá förum við í þá vegferð, ég held að þetta sé hluti af menningunni sem við höfum 

skapað að það eru allir þátttakendur. Fólk er ekki bara að taka við skipunum allan 

daginn eða eitthvað slíkt. (Ólafur) 

 

Varðandi opinn hug fyrir breytingum segir Árni að upplýsingaflæði sé sífellt að aukast 

með árunum og að starfsmenn séu hvattir til þess að kynna sér starfsemina. Starfsmenn 

hafa að hans mati átt stóran þátt í því að innleiða og aðlaga nýja verkferla sem teknir 

eru í gagnið vegna þess að hjá þeim sem nýir verkferlar snerta mest liggur ómetanleg 

þekking um það hvernig þeir virka best. Árni nefnir þar að auki að í mörgum tilfellum 

sé það þannig að til eru styttri og betri leiðir til að gera hlutina þá koma þær frá 

starfsfólkinu sjálfu. Þessu er Davíð sammála en að hans sögn finnur hann fyrir því að 

það sé hlustað ef hann nefnir eitthvað sem hann er ósáttur við í starfinu. 

Þegar litið er til trausts milli starfsmanna og stjórnenda þeirra er mikinn 

samhljóm í svörum þátttakenda að finna. Finnur segist upplifa það að samskipti séu 

almennt opin og að menn séu að vinna saman. Hann segir að hægt sé að aðskilja málið 

í tvennt. Annars vegar eru samskipti hans við sína deild, en samstarfsmönnum sínum 

þar treystir hann hundrað prósent. Það að auki eru reglulega haldin starfsmannasamtöl 

þar sem hægt er að setjast niður maður á mann og ræða atriði tengd starfinu, hvernig 

mönnum líði í vinnunni og hvort þeir þurfi eitthvað til þess að auðvelda starfið. Þar 

fyrir utan segir hann að hann vilji að starfsmenn sínir viti að geti leitað til hans ef á þarf 

að halda: 

 

...eins og ég hef sagt við alla mína starfsmenn að hurðin er alltaf opin alveg sama 

hvað er. Það þarf ekkert endilega að snúast um vinnuna heldur ef það er eitthvað 
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persónulegt þá er það allt opið líka. Þannig að ég vona að menn séu að horfa á það 

þannig og ég finn ekki annað heldur en það sé þannig. 

 

Þá segir Finnur hins vegar að gagnvart starfsmönnum utan sinnar deildar, sem og 

eigendum, upplifi hann almennt góð samskipti. Hann nefnir sem dæmi að ef yfirmenn 

upplifi að eitthvað sé að hrjá starfsmenn gera þeir það að forgangsmáli að setjast niður 

með viðkomandi og greina með honum hvernig vandamálið snýr ef mögulegt er. Upp 

getur einnig komið sú staða að starfsmaður finni sig ekki í starfi eða hafi ekki áhuga á 

því og þurfa yfirmenn í slíkum málum að fara yfir það með þeim starfsmanni að 

mögulega henti starfið honum ekki. Mikilvægast í þeim málum er að ljúka slíku máli 

þannig að allir gangi frá því með sóma og jafnvel aðstoða viðkomandi að finna eitthvað 

sem hentar honum betur. Tengir Finnur þetta einnig við gildin sem Toyota starfar eftir 

þar sem mikil áhersla er á mannlega þáttinn: 

 

Ég held að gildin séu hins vegar mjög mikilvæg þú veist líka bara þetta maður 

þarf að bera virðingu fyrir samstarfsfólki sínu. Maður veit aldrei – það mæta 

allir í vinnuna með einhvern bakpoka á bakinu. Hjá sumum er hann bara 

galtómur og bara engin vandamál. Hjá sumum er ansi mikið og þungt farg í 

bakpokanum, og maður þarf svona að taka tillit til þess og reyna þá í þeim 

tilvikum sem að er hægt að ef maður getur eitthvað aðstoðað að gera það. Og 

eða þá að finna einhverja leið fyrir viðkomandi einstakling til að létta honum 

birgðirnar. Það er eitt dæmi um þessi gildi toyota, það er virðing og samvinna. 

  

Þessu til stuðnings segir Gunnar að þegar starfsmenn koma með álit, ábendingar eða 

jafnvel umkvartanir þá sé aðal atriðið fyrst og fremst að hlusta á það sem starfsmenn 

hafa að segja og reyna að sjá vandamálið með augum þess sem kemur með ábendinguna 

eða vandamálið. Við það bætir hann að það sé gaman þegar starfsmenn gefa sér tíma 

til þess að ræða við stjórnendur um atriði sem þeim finnst sniðug eða gagnleg og í 

heildina séu starfsmenn duglegir að benda á það sem betur má fara.  

 Þegar litið er til viðhorfa viðmælenda til stjórnenda sinna er tíðrætt meðal þeirra 

að traust ríki og eins kemur skýrt fram þeir hafi hátt álit á sínum yfirmönnum. Helgi 

segir þar að hann telji fyrirtækið sjálft vel rekið og að stjórnandi hans sé 

framúrskarandi. Segir hann að þeir séu ekki í daglegum samskiptum og að hann hafi 

frá stjórnanda sínum ákveðið svigrúm til þess að vinna þau verkefni sem hann sinnir. 

Hann finni það að hann njóti trausts til að leysa vandamál sem upp koma tengd starfinu. 
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Ef hann þurfi hins vegar á aðstoð eða leiðsögn að halda sé stjórnandinn alltaf til staðar. 

Samspilið milli starfsmanna og stjórnenda segir hann almennt unnið á 

jafningjagrundvelli og að stjórnunin sé „bottom up.“  

 Einar er á sama máli þegar það kemur að hans næsta yfirmanni. Þar nefnir hann 

að þeir eigi í mjög góðu samstarfi, það sé auðvelt að nálgast yfirmanninn, og að hann 

sé með þægilegri yfirmönnum.  Einar finnur líkt og Helgi að honum sé treyst fyrir starfi 

sínu og rétta meðhöndlun hvers kyns vandamála sem koma upp. Þar rifjar Einar upp að 

stuttu eftir að hann var ráðinn í sína stöðu hafi hann verið beðinn um að útbúa skýrslu 

og setja fram stefnumótun fyrir deildina sína. Hann hafi ekki verið reyndur í slíkum 

verkefnum og sagt yfirmanni sínum að hann hafði ekki næga þekkingu til að sinna 

verkefninu. Mætti hann þá fullum skilningi og farið var yfir verkefnið með honum.  

 Davíð segist upplifa það að í fyrirtækinu séu stjórnendur almennt lausnamiðaðir 

leggi raunverulega vinnu í það að gera störf starfsmanna sinna betri og þægilegri, að 

þeir séu þarna fyrir starfsfólkið og vinna sífellt í því að gera starfsemina betri. Þegar 

kemur að deild Davíðs segir hann: 

 

... að mínu viti erum við með bara í minni deild erum við með ótrúlega góðan 

stjórnanda sem að tekur fast á öllu sem á hans borð kemur hvort sem að það snýst 

að mér eða öðrum. Hann hefur mikinn metnað í að leysa þau mál sem að rata inn 

á hans borð sko. Og það er að mörgu leyti kostur og þar á meðal eitthvað sem að 

getur, snýr að starfi mínu beint hvort sem að það er aðstæðutengt eða hérna 

starfstengt eða ö þessi mál eins og ég nefndi, þá hérna hefur mér fundist það mikil 

lausnarmiðun í stjórnuninni sko. 

 

4.2. Viðskiptavinurinn er í fyrsta sæti 
 

Í þessum hluta er fjallað um hvaða þýðingu viðskiptavinir hafa fyrir fyrirtækið og 

starfsmenn þess. Í því felst að alltaf sé hlustað á viðskiptavini og þeim sýndur 

skilningur. Þá einkennist þjónustan um að bregðast við fjölbreyttum þörfum 

viðskiptavina og leita leiða til að fara fram úr væntingum þeirra. Annar mikilvægur 

þáttur byggir á ábyrgð fyrirtækisins og því tengdu að þarfir viðskiptavina séu stöðugt 

skilgreindar. Undirþemun tvö í þessum kafla fjalla því í fyrsta lagi um að þarfir 

viðskiptavina séu efst á forgangslista starfsmanna og í öðru lagi að Toyota ber mikla 

ábyrgð gagnvart sínum viðskiptavinum. Gerð er grein fyrir því hvað starfsmenn eru 
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tilbúnir að leggja á sig til að veita yfirburða þjónustu, að mikilvægt sé að geta brugðist 

við misjöfnum þörfum viðskiptavina og að vörum og þjónustu Toyota fylgi ákveðið 

loforð um heiðarleg og sanngjörn viðskipti. 

 

4.2.1. Þarfir viðskiptavina efst í huga 
 

Í svörum viðmælenda kom fram að starfsmenn fyrirtækisins leggja mikið á sig til að ná 

árangri og umfram allt veita góða þjónustu. Mikill samhljómur var meðal þátttakenda 

um að kapp væri lagt í það að veita framúrskarandi þjónustu. Davíð nefnir að oft koma 

upp mál þar sem erfitt reynist að gera við bíla viðskiptavina og þá er forgangsraðað 

verkefnum svo að hægt sé að leysa þau mál hraðar. Það sem vegur hæst í hans starfi er 

hversu hratt hann geti brugðist við slíkum vandamálum og leyst þau. Segir hann að 

þetta eigi við um fleiri en hann sjálfan. Það vinna allir að því að hlutirnir gangi vel, á 

því græða allir og því er stanslaust unnið að úrbótum hvað það varðar. Helgi bætir við 

þetta og minnist á að helsta áhersla fyrirtækisins í heild er fyrst og fremst að veita 

framúrskarandi þjónustu. Hins vegar sé ekki einfalt að tryggja slík gæði í þjónustu. 

Helgi segir: 

 

Sömuleiðis eru bara þarfir viðskiptavina mjög ólíkar og misjafnar þannig að það 

þarf einhvern veginn alltaf að vera á tánum gagnvart því að það er kannski ekki 

einhver ein aðferð sem dugar fyrir alla, þannig að maður þarf að sýna mikinn 

sveigjanleika í þessu. 

 

Þessu er Einar sammála og segir frá atviki sem kom upp stuttu fyrir viðtalið. Þá var 

mætt kona sem var óánægð með einhvern hluta þjónustunnar en fór hins vegar ekki 

fram á neitt frá fyrirtækinu. Hún vildi einungis koma óánægju sinni á framfæri. Í því 

tilfelli var sest niður með konunni og málin rædd. Í kjölfarið fór hún ánægðari út heldur 

en þegar hún kom inn. Segir Einar að slíkir starfshættir séu venjulegir liðir í starfinu og 

kosti fyrirtækið ekkert.  

Þegar Gunnar talar um viðskiptavini nefnir hann að Toyota hefur verið mest 

selda vörumerkið innan bílamarkaðsins á Íslandi í tæplega 30 ár í röð og að slíkt gerist 

ekki af tilviljun. Bætir hann við að árangri sem þessum sé ekki einfalt að ná og honum 

fylgi mikill tilkostnaður. Hins vegar sé þetta að mörgu leyti starfsfólkinu sem og 

þjónustunni sem fyrirtækið veitir að þakka. Þá segir hann að einnig að þjónustan sé 
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byggð á því hlusta á viðskiptavininn og sýna honum virðingu. Að sama skapi eru öll 

vandamál sem koma upp tengd viðskiptavinum leyst ein fljótt og auðið er: 

 

Þetta er í raun og veru félag sem er með mjög lárétt skipurit það er a segja stjórnendur 

í þessu fyrirtæki eru allir með aðstöðu sem næst viðskiptavininum. Það er ástæða fyrir 

því og það er svo við getum fengið til okkar og bæði verið aðgengileg fyrir stafsmenn 

og viðskiptavini sem og að við getum stigið inn í og gripið mál þar sem að annað hvort 

við hefðum betur getað staðið okkur eða eitthvað sem miður fór, þá getum við lagfært 

það áður en viðkomandi yfirgefur húsið. (Gunnar) 

 

Ólafur talar einnig um tengingu milli aðlögunarhæfni og þjónustu. Hann kemur inn á 

það að góðri þjónustu fylgi auknar kröfur frá viðskiptavinum. Þá skipti enn meira máli 

að starfsmenn geti brugðist við og aðlagast þeim væntingum sem viðskiptavinir geri. 

Segir hann að í aðlögunarferlinu nýtist kaizen einstaklega vel: 

 

Sá sem að málar bíl ekki nógu vel í dag þarf auðvitað að átta sig á því að á morgun 

getur hann ekki gert þetta sama, hann verðar að nota þetta með öðrum aðferðum. En 

það er í öllum deildum alla daga, þú veist stelpurnar á skiptiborðinu nota kaizen á 

hverjum einasta degi bara í öllu sem þær eru að gera. Þær læra á hegðun viðskiptavina 

og þurfa þar af leiðandi að aðlaga sig þannig að allt snýr þetta að því – þetta snýst 

auðvitað bara allt um viðskiptavininn fyrir okkur. (Ólafur) 

 

4.2.2. Ábyrgð gagnvart viðskiptavinum 
 

Sterk áhersla er lögð á viðskiptavininn meðal allra viðmælenda. Allir tala þeir um að 

viðskiptavinurinn sé í fyrsta sæti og að hvers kyns vandamál sem kunna að koma upp 

í tengslum við hann sé fremst á forgangslista. Árni segir mikilvægt að menn standi við 

það sem þeir segja gagnvart viðskiptavininum. Þá fylgir því einnig að menn lofi ekki 

einhverju sem þeir geta ekki staðið við. Hann nefnir í þessu samhengi að 

upplýsingaflæði sé mikilvægt og að allar upplýsingar þurfa að vera skýrar svo að 

viðskiptavinir eigi ekki von á neinu óvæntu. Upp geti komið sú staða í miðri þjónustu 

að forsendur breytist og þarf þá að upplýsa viðskiptavininn strax. Ef mistök komi upp 

í þjónustunni sé það forgangsatriði að upplýsa viðskiptavininn og biðja hann afsökunar, 

og einnig að gera honum grein fyrir því hvernig mistökin áttu sér stað og hvað verður 
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gert til að bæta fyrir þau. Helgi tekur í sama streng og segir að ef mistök komi upp í 

þjónustunni þá er allt kapp lagt í að leiðrétta mistökin þannig að viðskiptavinurinn hljóti 

sem minnstan skaða af. Þegar því er lokið er næsta skref að greina hvernig og við hvaða 

aðstæður mistökin gátu átt sér stað svo að hægt sé að koma á viðeigandi ferlum sem 

tryggja að slík mistök geti ekki aftur komið upp.  

 Þegar þjónustan góð og væntingar viðskiptavina meiri segir Finnur að leiðin til 

að gera þjónustuna enn betri sé fólgin í því að fara fram úr væntingum. Leiðin til þess 

er fólgin í því að nota kaizen, greina þarfir viðskiptavina og ganga skrefinu lengra. 

 

Þá á maður náttúrulega fyrst og fremst alltaf að horfa á þetta út frá þjónustunni við 

viðskiptavini að þeir séu að upplifa að við séum að gera allt sem við segjumst gera og 

við stöndum undir þeim væntingum viðskiptavinurinn er búinn að gera til okkar. Og 

helst náttúrulega alltaf að fara aðeins fram úr væntingum. Gera eitthvað pínulítið 

meira en viðskiptavinurinn á von á, og ég held að sko í megin atriðum að þá séum við 

að vinna svona. (Finnur) 

 

Að sögn Ólafs nær traustið milli Toyota og viðskiptavini þess enn lengra, að hverjum 

Toyota bíl fylgi ákveðin skuldbinding gagnvart þeim sem kaupa hann. Þessu kemur 

hann í orð með eftirfarandi lýsingu: 

 

Segjum að það komi upp lager vandamál hjá okkur, segjum að það er allt of 

mikið af bílum. Segjum bara að það sé staðan, allt of mikið af bílum og við 

þurfum að finna einhverja lausn á að losa þá. Það eru til tvær leiðir. Það er 

annars vegar að dömpa verðinu á þessum bílum til að bjarga eigin skinni og 

þeir verða ekki gamlir á lager. Eða segja OK við þurfum að gera áætlun. 

Þurfum að losa þessa bíla á 10 mánuðum eða 15 mánuðum. Jú við munum 

líklega borga jafn mikinn fjármagnskostnað við að losa þá eins og að dömpa 

verðinu, en við höfum alltaf valið frekar að taka lengri tíma í það vegna þess 

að við erum með skuldbindingu við 53.000 bíleigendur eða þessi 53.000 

ökutæki sem aðrir eru ekki. Og hérna, með það að leiðarljósi að hugsa alltaf 

um viðskiptavininn alveg sama í hverju þú ert, í hvaða aðstæðum þú lendir þá 

ert þú sjálfur ekkert fastur inni í,- þú ert ekki miðpunkturinn að þessu 

verkefni. Það er viðskiptavinurinn og það held ég svona, – það finnst mér bara 

Toyota er bara statt annars staðar heldur en samkeppnisaðilar okkar eru. 
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Gunnar leggur ríka áherslu á að viðsklipavinir fái að vera með í öllu ferlinu þegar þeir 

komi í þjónustu til Toyota. Þeir þurfi að vera upplýstir um allt ferlið ef þeir koma til 

dæmis með bíl í viðgerð og eitthvað fer úrskeiðis eða þörf er á viðbótarviðgerð er ekkert 

gert án þess að fyrst sé haft samband við viðskiptavininn vegna þess að þegar verið sé 

að fara með eigur fólks skiptir upplýsing öllu máli. Af því leiði að viðskiptavinur sé 

upplýstur og samþykkur fyrirliggjandi aðgerðum á bílnum sínum, og hann er þá 

upplýstur um framgang og ef eitthvað óvænt kemur upp. Þá segir Gunnar að síðast en 

ekki síst geti komið upp sú staða að ekki sé hægt að veita viðskiptavini þá þjónustu sem 

hann gerir kröfu um til dæmis ef bíll hans er kominn úr ábyrgð og hann er ósáttur við 

að greiða mögulega dýra viðgerð. Þá skipti gríðarlegu máli að hann sé upplýstur, 

honum sýnd samúð og skilningur og einhver lausn fundin. Vera megi að lausnin sé ekki 

sú sem viðskiptavinur vildi, en hann er aldrei skilinn eftir tómhentur: 

 

Og það er stóra markmiðið okkar að senda engan viðskiptavin frá okkur ósáttan. Það 

er megin drifkrafturinn því við viljum fá þetta fólk til okkar aftur og það er ein leið til 

þess, að veita framúrskarandi þjónustu, það er það sem við erum búin að lofa 

viðskiptavininum að við ætlum að gera. Og það loforð, það þjónustuloforð skiptir 

miklu máli vegna þess að þegar menn eru búnir að taka þetta djúpt í árina þá eru menn 

tilbúnir að gera ýmislegt til þess að það klikki ekki. Það eru allir búnir að fjárfesta í 

því, þeirri hugmyndafræði. (Gunnar) 

 

4.3. „þetta er í menningunni“ 
 

Í þessum hluta verða gerð skil á áþreifanlegu sem og óáþreifanlegu menningunni sem 

starfsmenn starfa í. Einkennist hún af stöðugri endurskoðun á öllum ferlum, verklagi, 

framkomu og aðferðum sem til staðar eru í starfseminni. Í þeirri vegferð er að finna 

sterka áherslu á samvinnu, samskipti, nýsköpun og útbreiðslu þekkingar. Líkt og fyrr 

eru tvö undirþemu í kaflanum sem fjalla í fyrsta lagi um þá sameiginlegu sýn 

starfsmanna að gera betur í dag en í gær. Í öðru lagi er fjallað um ferla og þau hlutverk 

sem þeir þjóna í umbótardrifinu umhverfi starfseminnar. 

 

4.3.1. Gera betur í dag en í gær 
 

Einhugur var meðal allra viðmælenda þegar kemur að því hvernig samstarfsmenn og 

stjórnendur tileinka sér starfsemi fyrirtækisins. Í svörum þeirra var áberandi áhersla á 
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atriði á borð við hvernig þeir líta á starfsemina sem áskorun, hvernig þeir líta á 

fyrirtækið og þátt sinn í því, og hvernig þeir starfa eftir þessum viðhorfum. Gunnar 

segir: 

Þetta er eitthvað sem við erum að horfa á sem svona fyrirtækjamenningu, 

þetta er bara eitthvað sem einkennir okkur sem fyrirtæki. Menn verða mjög 

fljótt þegar þeir hefja störf hér, þá eru menn fljótir að verða samdauna þessu. 

Það er að segja að gildin okkar, það þarf ekkert að ræða þau, þau eru bara 

alltaf til staðar í öllu sem við gerum, hvort sem það snýr að því að taka móti 

viðskiptavinum, leysa þeirra mál, hvort þetta snýr að samskiptum stjórnenda 

og annarra stafsmanna eða annarra stjórnenda, við erum alltaf horfa á þetta 

með þessari virðingu og þessari samvinnu. Við erum alltaf leitast eftir því að 

gera hlutina betur í dag en í gær. Það eru stöðugar endurbætur, það er leitin 

að rót málsins, vera ekki að þvælast í kringum pottinn heldur bara vaða beint 

í málið, komast að því um hvað málið snýst, hver er kjarninn í þessu máli, 

hvernig getum við komið í veg fyrir að það gerist aftur, eða hvernig getum við 

tryggt að það gerist aftur. 

 
Þar að auki segist hann vera hreykinn af því að vinna á vinnustað þar sem hann sér 

menninguna sem hann tengir við Toyota fjölskylduna og að hans upplifun sé að þessi 

menning finnist ekki hjá mörgum fyrirtækjum. Hann sjái metnaðinn sem fyrirtækið og 

starfsmenn hafa til þess að ná árangri. Hann bætir við að menn sem unnið hafa lengi í 

þessu umhverfi færa þessa menningu inn í sitt persónulega líf og horfi á vel flest í 

kringum sig út frá því að lágmarka sóun, leita alltaf að rót vandans, vinna í samvinnu 

við aðra og bera alltaf virðingu. Ólafur styður þessa lýsingu en hann segir sumir falla 

strax inn í menninguna á meðan aðrir taka hana smám saman til sín og átta sig síðan á 

kostunum sem felast henni. Hér kemur Davíð inn á það að eðli starfseminnar sé með 

þeim hætti að menn þurfa sífellt að vera á tánum gagnvart breytingum og er því 

óhjákvæmilegt að þeir þroskist í starfinu.  

Þegar rætt er um hugtakið Kaizen hafa allir viðmælendur sýna lýsingu á sama 

fyrirbærinu. Finnur segir að Kaizen snúist um stöðugar framfarir, tækifæri til að gera 

betur sem finnist á öllum sviðum fyrirtækisins. Í rauninni sé ekkert sem á að láta í friði, 

hvort sem um ræðir sápu inni á baði eða stórfelld verkefni. Hann nefnir að auðvitað sé 

munur þar á en í verkefnum sem ekki er hægt að lagfæra með einni einfaldri breytingu 

sé mikilvægt að taka á þeim með festu strax frá upphafi, vandamálið skilgreint, þeir 

aðilar sem mögulega koma að einhverju leyti að verkefninu dregnir að borði og 
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hugsanlegar úrlausnir afmarkaðar. Við tekur ferli þar sem allir hlutaðeigandi skiptast á 

skoðunum um að koma sér saman um rétta úrlausn og innleiða hana. Eftir að nýtt 

verklag hafi verið tekið í gagnið sé ekki síður mikilvægt að fara í strax í endurmat og 

greina hvort að ferlið virki eins og til var ætlast. Slík aðferðafræði eigi við allt sem bæta 

má með einum eða öðrum hætti. Þá segir hann að stöðugi þátturinn felist í því að menn 

halda að verkefni sé fullunnið þá kemur í ljós að enn fleiri breytingar sé hægt að 

innleiða, ekki eingöngu breytinganna vegna heldur til þess að ná frekari árangri og gera 

starfsumhverfið betra. Telur hann að þetta sé honum ofarlega í huga þegar hann sinnir 

sínu starfi og lýsir því með eftirfarandi hætti: 

 

Ja ég held að sko daglegu áherslur mínar í vinnunni eru í rauninni þær að hérna... 

horfa alltaf á alla hluti út frá því hvað við getum gert betur haha. Þú veist, eru 

einhvers staðar tækifæri í því sem að við erum að gera núna sem við getum gert 

öðruvísi, sem getur gert það að verkum að við séum að einfalda ferla, séum að 

kannski breyta leiðinlegum eða svona daglegum rútínum yfir í hugsanlega 

einhverja svona sjálfvirkni með einhverjum hætti. Í staðinn þá að vinna verkefnin 

með einhverjum öðrum hætti og þá ef það myndast síðan svigrúm til þess að gera  

eitthvað annað í rauninni sem að kannski við þurfum að gera líka, og eyða 

kannski meiri tíma í það. (Finnur) 

 

 Eins og Finnur tengir Gunnar Kaizen við stöðugar endurbætur þar sem þeir sem 

að þeim vinna leita innávið, rýni í sína eigin ferla og finna leiðir til að finna hagstæðari 

lausnir fyrir öllu. Hann bætir við að mörg fyrirtæki sem hafa áhuga á því að innleiða 

LEAN eða Toyota Way leiti til Toyota og að oft sé spurn hvernig Kaizen fundir virki. 

Hins vegar sé það þannig að fyrir starfsmönnum Toyota eru engir sérstakir Kaizen 

fundir vegna þess að allir fundir innan starfseminnar eru í raun Kaizen. 

Sambærileg lýsing kemur fram hjá Davíð sem segir að þessi hugmyndafræði 

snúist um stöðuga framþróun og allir sem sjá færi á mögulegum úrbótum séu reiðubúnir 

til að koma með tillögur að betri aðferðum. Fyrir Einari snýst Kaizen um að staðna 

aldrei, að ekki sé til neitt sem heitir fullkomnun, og að alltaf sé hægt að finna einhverjar 

leiðir til að bæta og breyta. Eins segir Ólafur að Kaizen snúist ekki um einblína á 

einhver leiðindi eða vandamál heldur frekar að gera betur í dag en í gær:  

 

Við er auðvitað bara að notað þetta alla daga bara eins og í ferlum. Það er 

kannski það fyrsta sem grípur okkur. Við erum að reyna að ferla allt 
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fyrirtækið, allt sem við erum að gera í öllum deildum þannig að það eru allir 

að nota kaizen á hverjum einasta degi. (Ólafur) 

 
Ólafur bætir við að mikilvægur hluti af aðferðafræðinni sé „Genchi Genbutsu“ sem 

snýst um að leita að rótinni að hverju vandamáli í hvert einasta sinn. Hann þekkir það 

af eigin raun að enginn árangur felst í því að fresta verkefnum, plástra þau eða lagfæra 

þau að hluta til. Leitin að rót vandamáli felst í því að greina vandamálið eins ítarlega 

og hægt er svo að hægt sé að leiðrétta það að fullu.  

 Helgi er sammála um að Kaizen byggist á því að ekkert sé fullunnið og að alltaf 

séu tækifæri til að gera úrbætur. Hins vegar telur hann líkt og Gunnar að Kaizen sé ekki 

sé á allra vörum á hverjum degi heldur að þetta sé hluti af umhverfinu: 

 

Ég held að það sé ekki í kollinum á hverjum og einasta degi sem slíkt en ég held 

að þetta sé ómeðvitað í hausnum á þeim. Hvort sem að þeir séu virkilega upplýstir 

um að það sé þar eða ekki en fyrirtækið er þannig og umhverfið er þannig að það 

eru alltaf einhverjar útbætur í gangi. 

 

Hluti af því að láta Kaizen hugmyndafræðina virka segir Einar að liggi í hvernig 

starfsmenn vinna saman og hvernig viðmót þeir hafa þróað gagnvart hvor öðrum, 

starfinu og viðskiptavinum. Hann ber saman reynslu sína af því að starfa á örðum 

vinnustað og svo aftur hjá Toyota: 

 

Sko fyrir mig að koma hingað frá, ég var að starfa hjá öðru fyrirtæki sem var að 

sviparði stærðargráðu bara af öðrum markaði eða bransa. Þetta var svart og hvítt í 

rauninni bara á hinum staðnum þá var þetta, maður fór í kaffi og eigendur og 

forstjórar og framkvæmdastjórar þeir þú veist yrtu ekki á mann, maður var ekki 

nógu fínn skilurðu, maður var bara venjulegur. En hérna er þetta allt annað, Þú 

veist þetta er allt miklu, einhvern veginn bara viðkunnanlegra. Allir einhvern 

veginn jákvæðari og þú veist auðveldara að nálgast fólk. Það er ekki þetta þeir og 

þú, og hinu og þessir sko. Það eru einhvern veginn bara allir saman í þessu. Það 

svona sló mig fyrst hvað það var einhvern veginn allt annar andi yfir öllu. Allt 

einhvern veginn miklu jákvæðara og auðveldara. Það er náttúrlega líka svosem 

auðveldara að vera jákvæður þegar allt gengur vel. (Einar) 
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4.3.2. Ferlar 
 

Hjá viðmælendum kemur fram að veigamikill hluti af Kaizen og Genchi Genbutsu 

aðferðafræðinni er byggður á ferlum. Davíð lýsir því að ekki sé óalgengt að upp komi 

hnökrar í starfseminni og Kaizen nýtist ekki eingöngu til þess að innleiða nýjungar 

heldur líka til þess að lagfæra og stilla fyrirliggjandi ferla. Við þetta bætir Helgi en 

hann segir að til séu handbækur fyrir hverja einustu deild sem séu stanslaust undir rýni 

og reglulega uppfærðar, og nefnir hann dæmi um bækling sem hann hafi sjálfur útbúið 

fyrir tveimur árum en í sé bæklingurinn trúlega breyttur frá upphafi til enda. Þessu er 

Gunnar sammála en hann bendir á mikilvægi þess að öll viðeigandi gögn og 

upplýsingar séu öllum starfsmönnum opnar og aðgengilegar, því sé fyrirtækið að koma 

með nýjungar í upplýsingagjöfina: 

 

Ferlar, það er enn eitt sem við erum að innleiða, það er kerfi sem heitir CCQ þar sem 

við ætlum að skrásetja alla gæðahandbókina okkar og alla ferla sem við erum með og 

keyra inn í það kerfi og það – við erum að sjálfsögðu með gæðahandbók en hún er 

inni í öðru kerfi og það er ekki eins aðgengilegt. Þannig að við erum búin að stíga 

þetta skref og erum að fara af stað með vinnu í að skrásetja þetta allt að nýju og 

uppfæra alla ferla. Þá geta starfsmenn fengið sem dæmi, ef það er að byrja starfsmaður 

í einhverri deild þá getum við í gegnum app sem viðkomandi er með í símanum sínum, 

þá getum við útdeild þeim ferlum sem viðkomandi þarf að kunna og sett á það 

lesskyldu og sjáum síðan þegar viðkomandi les þetta. Að sama skapi ljósi stöðugra 

endurbóta ef það kemur upp mál síendurtekið vegna aðila sem starfar hérna í 

fyrirtækinu þá getum við fundið ferilinn sem snýr að því máli, opnað hann aftur og 

sett hann aftur á lesskyldu. (Gunnar) 

 

Varðandi ferla lýsir Finnur atburðarás þar sem upplýsingar bárust frá framleiðandanum 

um búnað sem ekki var verið að virkja ákveðinn búnað í nýjum bílum víðsvegar í 

Evrópu áður en þeir voru seldir, en slíkt má alls ekki gerast. Þessi atburður leiddi til þess 

að haldinn var fjöldi funda og útbúið var sérstakt ferli til þess að koma í veg fyrir að nýir 

bílar seldust til viðskiptavina áður en þessi búnaður var virkjaður. Strax í kjölfarið var 

ferlið aðlagað svo það yrði skilvirkara og loks var sú ákvörðun tekin að gera ferlið 

sjálfvirkt. Lýsir Finnur þessu sem dæmigerðu Kaizen verkefni þar sem ferlar eru 

undirstaðan og stöðugar endurbætur eru framkvæmdar á öllum stigum verkefnisins. 

Finnur segir: 
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Mér finnst gríðarlega mikilvægt að allir ferlar séu vel skilgreindir og að þeir sem eru 

að vinna eftir ferlunum að þeir séu upplýstir. Hérna þetta er líka misjafnt milli manna, 

hvað mönnum finnst um það. Sumir eru hræddir við að njörva hlutina of mikið niður 

með þessum hætti, en ég er náttúrulega mjög mikill fylgismaður þess að menn séu að 

reyna að skilgreina alla hluti, nota tékklista til að tryggja það að maður gleymi ekki 

að gera eitthvað sem maður á að gera, þá á maður náttúrulega fyrst og fremst alltaf að 

horfa á þetta út frá þjónustunni við viðskiptavini að þeir séu að upplifa að við séum 

að gera allt sem við segjumst gera og við stöndum undir þeim væntingum 

viðskiptavinurinn er búinn að gera til okkar. 

 

Helgi kemur inn á mannlega þáttinn og talar hann um það sé óhjákvæmilegt að menn 

geri mistök. Í þeim tilfellum er mikilvægt að breyta eða koma á ferlum sem varna gegn 

því að menn geti gert sömu mistökin ítrekað. Að sögn Einars eru ákveðnir ferlar 

víðsvegar í starfseminni sem bæði eru til staðar til að auðvelda vinnuna og fyrirbyggja 

að óþarfa vandamál komi upp í verklaginu. Í þeim tilfellum sem vandamál eða mistök 

gera vart við sig: 

 

Sko við leitum alltaf leiða fyrst, við reynum að leysa öll vandamál, þess vegna erum 

við með þetta tvíþætt, þríþætt svona yfirferð. Við reynum að leysa öll vandamál áður 

en kúnninn kemur á staðinn, til þess að í rauninni - segjum að það sé skipt um eitthvað 

án þess að fá leyfi eða eitthvað svoleiðis. Við náttúrulega erum með ferla í gagni til 

að reyna að tryggja að það gerist ekki. Ástæða fyrir að það séu alltaf allir meðvitaðir 

um allt sem á að gera og fólk viti hvað það á að gera við bílinn þeirra þegar það kemur 

inn, og ef það veit það ekki, þá fær það símtal til að reyna að leysa... þú veist við 

reynum eins og við getum að fyrirbyggja öll vandamál en það náttúrulega koma alltaf 

upp einhver og þá er það í rauninni, þú veist það er svo mismunandi, það bara fer eftir 

fólkinu sem maður er að tala við. (Einar) 
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5. Umræður 
 
Ástæðan fyrir því að Toyota á Íslandi var valið sem rannsóknarefni er að Toyota hefur 

lengi verið nátengt LEAN aðferðafræðinni og stöðugum árangri og umbótum. Auk þess 

hefur menning fyrirtækisins sem einkennist af Toyota Way verið orðuð við áherslur 

þjónandi forystu en fáar heimildir liggja fyrir um það. Markmið rannsóknarinnar er því 

að kanna viðhorf starfsmanna Toyota á Íslandi til starfsumhverfis síns og jafnframt að 

kanna hvort upplifun starfsmanna tengist áherslum þjónandi forystu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar draga upp mynd af mikilvægum þáttum í starfsumhverfi, stjórnun og 

forystu Toyota á Íslandi og gefa til kynna að mannauðurinn er fyrirtækinu mikilvægur, 

að viðskiptavinurinn og þjónusta í hans garð er áhersluatriði og vísbendingar koma 

fram um að grunnur árangurs felst einkum í nálgun og menningu sem einkennist af 

samvinnu, uppbyggilegum samskiptum, nýsköpun og útbreiðslu þekkingar. 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar og skoðaðar í ljósi fræðilegrar 

þekkingar á sviðinu og í ljósi fyrri rannsókna og rannsóknarspurningum sem lagðar 

voru fram í upphafi verður svarað. Umræður skiptast í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verða 

niðurstöður ræddar til að svara fyrri rannsóknarspurningunni „Hvernig upplifa 

starfsmenn Toyota hér á landi að starfa í starfsumhverfi stöðugra umbóta?“ Til að svara 

seinni spurningunni „Endurspeglar upplifun starfsmanna áherslur þjónandi forystu?“ 

verða niðurstöður rannsóknar í tengslum við hugmyndafræði þjónandi forystu og 

rannsóknir þar um skoðaðar. Í lokin verður gert grein fyrir fræðilegu framlagi 

rannsóknarinnar sem og hagnýtu gildi hennar. 

 

5.1. Hvernig upplifa starfsmenn Toyota hér á landi starfsumhverfið? 
 
Upplifun starfsmanna af starfinu kom sterklega fram í þremur meginþemum. Greina 

mátti að mannauðurinn væri fyrirtækinu mikilvægur og að mikið væri fyrir starfsmenn 

gert. Viðskiptavinurinn og þjónusta í hans garð var sömuleiðis mikið áhersluatriði. Þá 

gefa niðurstöður til kynna að grunnurinn að starfsánægju og góðri þjónustu felist í því 

hvernig nálgun eða menning er gagnvart öllu sem við kemur starfseminni. 
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5.1.1. Ánægðir starfsmenn 
 

Viðhorf viðmælenda benda til mikilar starfsánægju á vinnustaðnum og eins að þeir eigi 

í góðu sambandi við stjórnendur og fyrirtækið og mátti greina afgerandi ánægju 

viðmælenda með störf sín hjá Toyota. Lýsingar viðmælenda gáfu til kynna að starfið 

sjálft væri eftirsóknarvert sama hvaða vettvangi starfsemin tengdist og að umhverfið 

innan fyrirtækisins væri frekar í anda lítils fjölskyldufyrirtækis heldur en 200 manna 

skipulagsheildar. Þá kom fram að fyrirtækið tæki markviss skref til þess að hugsa um 

starfsmenn sína og sjá til þess að þeir hafi sveigjanleika og frelsi til að sinna störfum 

sínum. Þar að auki sýndu niðurstöður að fyrirtækið legði mikið upp úr hlustun gagnvart 

starfsmönnum og ræktuðu stjórnendur í því skyni sambönd við starfsmenn sína. 

Mikilvægt væri að þeir sýndu starfsmönnum skilning, reyndu að setja sig í þeirra spor 

og aðstoða þá ef kostur væri á því.  Hluti af því fælist í leiðsögn  eða jafnvel samvinnu 

við úrlausn verkefna með starfsmönnum. Þessi viðhorf ríma við niðurstöður rannsókna 

um áhrifaþætti starfsánægju, til dæmis rannsókn Arneyjar Einarsdóttur o.fl. (2019) um 

þætti sem stuðla að ánægju starfsfólks þar sem fram koma að mikilvægir áhrifaþættir 

væru að starfsmenn njóta sjálfstæðis, félagslegs stuðnings samstarfsfólks og yfirmanna. 

Aðgengi að stjórnendum og stöðug samskipti sem byggja á hlustun og trausti 

einkenndu upplifun starfsfólks. Mikilvæg undirstaða fyrir svo mikla áherslu á hlustun 

sögðu viðmælendur vera traust og algengt væri að menn deildu skoðunum sín á milli 

og eins til yfirmanna sinna innan fyrirtækisins. Starfslýsingar og stöðug samskipti 

höfðu það hlutverk að skýra fyrir starfsmönnum til hvers væri ætlast til af þeim í 

starfinu, en einnig að fá fram hvers þeir ætluðust til af fyrirtækinu. Stjórnendur lögðu 

áherslu á að starfsmenn sínir gætu alltaf nálgast þá, hvernig sem á stæði, og jafnvel þó 

svo að umræðuefnið sneri ekki að starfseminni eða fyrirtækinu. Þessar áherslur eru í 

samræmi við skrif Liker (2004) um nálgun Toyota á mikilvægi þess að starfsmennirnir 

geti haft áhrif á verklagið í sínum eigin störfum. Kemur fram hjá viðmælendum að þeir 

bera mikið traust til yfirmanna sinna og finna fyrir því að þeir geta leitað til þeirra. Á 

móti finna þeir að þeim sjálfum er treyst fyrir störfum sínum og úrlausn starfstengdra 

vandamála sem upp kæmu. Ef erfið vandamál eða mistök kæmu upp voru starfsmenn 

ekki hræddir við að leita til yfirmanna sinna. Þetta endurspeglar einnig þætti sem fram 

koma í rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur (2014) þar sem stjórnandi byggir samskipti 

við starfsmenn sína á gagnkvæmu trausti, hvetur þá áfram í starfi og skýrir fyrir þeim 
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ábyrgðarskylduna sem fylgir starfinu. Með því stuðlar hann að starfsánægju meðal 

starfsmanna sinna.  

 

5.1.2. Viðskiptavinir 
 

Í lýsingum viðmælenda mátti sjá að þjónustudrifið umhverfi þar sem ábyrgðarskylda 

og aðlögunarhæfni stuðlar að því að viðskiptavinir njóti hágæða þjónustu.  

Sameiginlegur þáttur í upplifun viðmælenda fólst í því hvernig viðhorf fyrirtækið og 

starfsmenn hefði til viðskiptavina. Lögðu þeir áherslu á að kröfur viðskiptavina væru 

misjafnar og breytilegar sem gerði það að verkum að starfsmenn væru í stöðugu 

aðlögunarferli. Þessu tengdu kom fram hjá viðmælendum að mikið væri lagt upp úr því 

að hlusta alltaf á það sem viðskiptavinurinn hefði að segja, sama hvort tilefnið væri 

kvörtun, ábending eða hrós, og bregðast við með viðeigandi hætti. Ef upp kæmu mistök 

tengd viðskiptavinum væri allt kapp lagt í að lagfæra þau mistök, upplýsa 

viðskiptavininn og vinna úrbætur sem fyrirbyggðu slík mistök. Stöðugur lærdómur, 

vilji starfsmanna til að mæta þörfum viðskiptavina og aðlögunarhæfni þeirra í því 

sambandi samræmist niðurstöðum rannsóknar Alos-Simo o.fl. (2018) þar sem 

aðlögunarhæfni er tengd við sveigjanleika skipulags og lærdómshæfni fyrirtækja. Í 

fyrirtækjum þar sem slík aðlögunarhefni finnst má finna kvika menningu sem er í 

stöðugri endurnýjun gagnvart breyttum kröfum. 

Nefndu viðmælendur að slík viðbrögð væru aðeins einn hluti af 

aðlögunarhæfni, hinn hlutinn byggðist á því að læra og greina þarfir viðskiptavina til 

að endurhanna verklagið í þeim tilgangi að geta komist sem best til móts við þá, og þá 

helst framar væntingum. Lögðu viðmælendur áherslu á að fyrirtækið bæri ábyrgð 

gagnvart viðskiptavina og legðist gegn því að sækjast eftir skammtímagróða á kostnað 

þeirra. Þetta á sér hliðstæðu í því sem Toyota leggur áherslu á samkvæmt Liker (2004) 

en þar er grundvallaratriði að hlusta á viðskiptavininn. Ennfremur er þetta í takt við 

skrif Sigurðar Ragnarssonar o.fl. (2018) þar sem fjallað er um þá ábyrgð sem felst í 

framsýni. 

Hjá starfsmönnum Toyota virtist viðskiptavinurinn vera hinn sanni tilgangur 

starfseminnar vegna þess að ánægður viðskiptavinur væri til marks um góða þjónustu. 

Viðmælendur voru allir meðvitaðir um mikilvægi þess að veita framúrskarandi 

þjónustu. Þegar kom að mistökum eða málum sem kröfðust nýrrar nálgunar sögðu 
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viðmælendur það fasta venju að allir sem til málanna þekkja komi að hinni nýju nálgun. 

Annar liður í þeirri þjónustumiðuðu nálgun fólst samkvæmt viðmælendum í því að 

öflug þjálfun á sér stað fyrir starfsmenn sem byrja hjá fyrirtækinu og heldur sú þjálfun 

áfram meðal annars í gegnum ferla og umbótarstörf. Þessi áhrif eru sambærileg þeim 

sem koma fram í rannsókn Clarke og Reynolds (2012) þar sem bent er á jákvæð áhrif 

þjálfunar á samskipti starfsmanna og aukin þjónustugæði. 

 

5.1.3. Fyrirtækjamenning 
 

Sterk en að mörgu leyti ósýnileg menning  sem drifin er áfram af stöðugum umbótum 

og samvinnu starfsmanna og fram kom í upplifun viðmælenda að starfsandinn á 

vinnustaðnum sé þannig að allir vissu út á hvað starfsemin gengi og stefndu í sömu átt. 

Því fylgdi að samskipti milli samstarfsmanna og milli deilda væru góð og 

lausnarmiðuð. Lýsingar þeirra gáfu til kynna að eitthvað óáþreifanlegt stýrði því að 

einhverju leyti hvernig starfsmenn ynnu störf sín og tengdu nokkrir viðmælenda þetta 

fyrirbæri við menningu. Þessu til stuðnings kom fram hjá viðmælendum sjálfum að 

þeir væru stöðugt að leita af tækifærum til þess að einfalda starfið, koma á sjálfvirkni í 

daglegum ferlum, og búa því til svigrúm til þess að leita að enn fleiri tækifærum. Töldu 

viðmælendur að stór hluti starfsmanna fyrirtækisins væri ekki endilega meðvitaður um 

þetta en að samt sem áður störfuðu allir í takt. Þetta er í takt við skrif Baumgartner 

(2009) sem skrifar um þriggja þrepa pýramída með hliðsjón af menningu þar sem efsta 

þrepið felst í áþreifanlegum áherslum tengdum fyrirtækinu, miðþrepið sem geymir 

gildi fyrirtækisins og neðsta þrepið sem snýst um þær grunnforsendur sem starfsmenn 

hafa ómeðvitað tileinkað sér menningu fyrirtækis.  

Hluta af menningunni innan Toyota tengdu viðmælendur við sameiginlegt 

verkefni allra starfsmanna og deilda að rýna inn á við, leita að rót vandamála, skoða 

alla ferla og vinna stöðugt að því að stilla starfsemina af ef einhvers staðar var 

möguleiki á mistökum eða misskilningi, allt til þess að auðveldara væri fyrir starfsmenn 

að veita viðskiptavinum betri þjónustu. Þetta kölluðu viðmælendur einfaldlega að gera 

betur í dag en í gær og átti þetta viðhorf við um allt sem við kom starfseminni. Jafnvel 

færi svo að starfsmenn yfirfærðu þessa hugmyndafræði inn í sitt persónulega líf og þótti 

viðmælendum það vel við hæfi því hugmyndafræðin ætti við allt sem mögulega væri 

hægt að betrumbæta. Þetta rímar við Elsbach og Stigliani (2018) og rannsókn þeirra 
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um samspil hönnunarmiðaðs hugarfars, samstarfs, þekkingaröflun og vilja til að taka 

nauðsynlega áhættu. 

Allir voru viðmælendur sammála um að einstök samvinna ætti sér stað í 

starfseminni og að allir starfsmenn væru þátttakendur í því að gera sífellt betur. 

Grunninn að slíkri samvinnu töldu viðmælendur að rekja mætti til mikillar jákvæðni 

og sameiningar. Sögðu viðmælendur að auðvelt væri að nálgast samstarfsmenn sem og 

stjórnendur, sem gerði það að verkum að verkefni sem kröfðust aðkomu margra aðila 

og jafnvel deilda væru unnin í opnu umhverfi. Á fundum væru allir hvattir til að koma 

með skoðanir og tillögur og ákvarðanir teknar, innleiddar og þeim fylgt eftir í 

sameiningu.  Í þessu eru líkindi með rannsókn Dermircan og Erturk (2010) sem 

tilgreinir jákvæð áhrif valdeflingar á nýsköpunargetu. Hér má einnig sjá sambærileg 

áhrif og McLean (2005) nefnir í rannsókn sinni en þar er ljósi varpað á mikilvægi 

hvatningar og sjálfstæðis auk þess sem neikvæð áhrif og mikillar stjórnunar eru rædd. 

 

5.1.4. Umbótastarfsemi 
 
Skýrt kom fram hjá viðmælendum að þeir fundu fyrir sterkri menningu innan 

fyrirtækisins sem er lituð af virðingu, samvinnu og samskiptum. Það var áberandi 

áhersla meðal starfsmanna að viðskiptavinurinn væri í fyrsta sæti, og að öll vandamál 

þyrfti að greina til rótar og leysa síðan í sameiningu. Niðurstöður rannsóknar Bhasin 

(2013) gefa til kynna að sterk tengsl megi finna milli LEAN og stöðugra umbóta annars 

vegar og menningar hins vegar. 

 Viðmælendur fjölluðu um að starfsmenn Toyota þekktu það vel að starfa í 

samvinnu við aðra, taka þátt í verkefnum, sitja fundi með hópi samstarfsmanna og 

koma með eigin hugmyndir að úrbótum. Fram kom í svörum viðmælenda að þeir höfðu 

hátt álit á yfirmönnum sínum og töldu þá mjög hæfa stjórnendur. Nefndu þeir að 

yfirmenn væru bersýnilega lausnamiðaðir, metnaðarfullir og árangursdrifnir. 

Starfsmönnum fyrirtækisins reynist auðvelt að nálgast yfirmenn sína og stafaði það að 

einhverju leyti að því að fyrirtækið væri með lárétt skipurit sem staðsetti stjórnendur 

nálægt starfsmönnum sínum. Costa, Lispi og Staudacher (2018) halda því fram að 

árangur stöðugra umbóta sé að miklu leyti byggður á því að fyrirtæki noti bottom-up 

nálgun í stjórnun. Þá hafa eiginleikar stjórnenda líkt og leiðtogafærni og geta þeirra til 

að viðhalda góðum samskiptum við starfsmenn einnig jákvæð áhrif á umbótastarfsemi. 
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Samkvæmt Bäckström o.fl. (2018) fylgja Kaizen einkenni sem byggja á stöðugum 

betrunarathöfnum sem starfsmenn, hópar eða stjórn taka. 

 Hjá viðmælendum kom oft fram að hvaða starfsmaður sem er gæti komið með 

uppástungur eða hugmyndir um nýja verkferla, þjónustu eða nálgun á starfsemina. 

Annars vegar gátu starfsmenn gert það í gegnum hinar ýmsu boðleiðir s.s. rafrænt, 

nafnlaust eða með því að nálgast sinn næsta yfirmann. Hins vegar væri það algengt að 

þeir væru dregnir að verkefnum eða annarri umbótastarfsemi og þeim gefnir færi á að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Með þeim hætti væru þeir starfsmenn sem voru 

mest í snertingu við tiltekin vandamál þeir sem höfðu mest um það að segja í hverju 

lausn þeirra fælist. Þá sögðu viðmælendur að starfsmenn væru duglegir að koma með 

ábendingar um hvers kyns atriði sem bætur mætti útfæra og þekktu þeir að slíkt hafi oft 

á tíðum komið til góðs fyrir starfsemina. Auðvelt aðgengi og upplýsingaflæði gagnvart 

yfirmönnum sem og hvatning til skoðanaskipta eru í samræmi við rannsókn Stadnicka 

& Sakano (2017) en þar kemur fram að árangur í umbótastarfsemi velti að miklu leyti 

til á þátttöku starfsmanna. 

 Viðmælendur í Toyota nefndu að stjórnendur fyrirtækisins væru vel sýnilegir á 

vinnustaðnum og áttu í stöðugum samskiptum við starfsmenn. Því til stuðnings kom 

fram í viðtölum að starfsmenn væru óhræddir við að leita ráða hjá yfirmönnum sínum 

ef þeir áttu í vanda með að leysa starfstengd verkefni, og jafnvel einnig persónuleg 

vandamál. Þessar áherslur eiga sameiginlegar rætur að rekja með rannsókn Lam o.fl. 

(2015) en þar er tekið fram að með ákveðnum eiginleikum sem snúa til að mynda að 

samstarfi, ráðgjöf, innblásturs og sannfæringu geta stjórnendur haft töluverð áhrif á 

helgun starfsmanna. 

 

5.2. Endurspeglar upplifun starfsmanna áherslur þjónandi forystu? 
 
Í upplifun viðmælenda er mikil áhersla á það hversu mikið sjálfstæði starfsmenn hafa 

til að sinna starfseminni. Ennfremur að starfsumhverfið sé byggt á trausti og frjálsum 

skoðanaskiptum þar sem hlustun, efling, ábyrgðarskylda, framsýni og sjálfsþekking er 

eru einkennandi, meðvitað og ómeðvitað. 

Sú sterka áhersla sem Toyota leggur á velferð starfsmanna sinna endurspeglar 

inntak fyrsta þáttar í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um einlægan áhuga á 

hugmyndum og hagsmunum annarra sem birtist meðal annars með hlustun, vilja til að 

virkja hugmyndir annarra og að veita öðrum frelsi til að blómstra og njóta sín í starfi. 
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Niðurstöður sýna að viðmælendur hafa upplifað þessar áherslur í starfi þar sem 

stjórnendur leitast við að efla starfsmenn sína með virkri og stöðugri hlustun ásamt því 

að reyna eftir fremsta megni að bregðast við óskum þeirra, hugmyndum og jafnvel 

málum úr persónulegu lífi fylgjenda. Efling fyrirtækisins gagnvart starfsfólki sem kom 

fram í niðurstöðunum er til samræmis við eflingu sem lykilþátt þjónandi forystu 

samkvæmt yfirlitsgrein og líkani van Dierendonck (2011). Eflingin einkennist af frelsi 

og sveigjanleika sem starfsmenn hafa í störfum sínum, hvatningu til að koma með 

hugmyndir að úrbótum og að taka eigin ákvarðanir gagnvart málum sem koma upp í 

vinnu. Niðurstöður um að starfsmenn geti verið óhræddir við að nálgast yfirmenn sína 

ef upp koma vandamál eða mistök eru einnig í takt við líkan Dierendonck (2011) þar 

sem mannúðlega nálgun, fyrirgefning og umburðarlyndi er lýst sem eiginleikum 

þjónandi leiðtoga. 

 Kaizen og önnur umbótaverkefni hjá Toyota byggjast að verulegu leyti á rýni 

inn á við, í ferla, kerfi, framkomu og starfsaðstæður. Þessir þættir koma inn á annan 

þáttinn í líkani Sigrúnar (2011) þar sem lögð er áhersla á það að leiðtoginn eflir með 

sér sjálfsþekkingu og sjálfsrýni gagnvart viðhorfum sínum, færni og þekkingu. 

Samkvæmt viðmælendum væri þetta ekki hægt án þess að starfsmenn huguðu að eigin 

viðmóti og hegðun innan starfsins. Samkvæmt viðmælendum á slík sjálfsþekking sér 

ekki einungis stað hjá stjórnendum heldur er þetta sameiginlegt einkenni starfseminnar. 

Nefndu þeir dæmi um að framlínustarfsfólk notaði Kaizen á hverjum degi í samskiptum 

við viðskiptavini með því að læra af þeim og bregðast misjöfnum kröfum þeirra. Eftir 

því sem kröfur breytast þurfi að aðlaga ferla og viðhorf. Þessu fylgir að fyrirtækið og 

starfsmenn þess þurfa að búa yfir auðmýkt og falsleysi til að viðurkenna að verklag 

sem hentar í dag henti ekki endilega á morgun, og að þeir sem koma helst að 

breytingum sem leiða til árangurs séu starfsmennirnir (Dierendonck, 2011). 

 Viðmælendur leggja þungt vægi á ábyrgð gagnvart viðskiptavininum sem lýsir 

sér í ákveðnum viðhorfum þegar kemur að heiðarlegum og sanngjörnum viðskiptum 

og framkomu. Hér kemur fram endurspeglun úr þriðja þætti í líkani Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011) um þar sem hlustun, falsleysi, auðmýkt eru virkjuð í þágu 

hugsjónar, tilgangs og ábyrgðarskyldu til að mynda framtíðarsýn. Líkt og áður kom 

fram snýr tilgangur starfseminnar í stórum dráttum að viðskiptavininum. Miðað við 

upplifun viðmælenda eru megináherslur starfsmanna þegar kemur að þjónustu þær að 

hlusta ávallt á viðskiptavini, sýna þeim skilning, viðurkenna mistök og eiga við þá 
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traustvekjandi samskipti. Þá leggur fyrirtækið áherslu á örugg bílakaup og 

þjónustuloforð um fagmannlega meðhöndlun bíla þeirra í viðgerðum og þjónustu. Ofan 

á þetta leggst öflug umhverfisstefna fyrirtækisins þar sem marksviss skref eru tekin í 

þágu samfélagsins (Samtök Atvinnulífsins, 2019). Þetta er í takt við þær útkomur sem 

Dierendonck (2011)  tengir við þjónandi forystu þar sem leiðtogar huga að hagsmunum 

allra hagsmunaaðila í formi ráðsmennsku og stuðli að því að skipulagsheildin hugi að 

samfélagslegri ábyrgð. 

 

5.2.1. Eru niðurstöðurnar í takt við fyrri rannsóknir um þjónandi forystu 
 
Ákveðnir undirliggjandi þættir koma fram í starfseminni sem afleiðing af þeim 

áherslum sem viðhafðar eru. Skýrt kemur fram hjá viðmælendum að starfsmenn og 

yfirmenn búi yfir velvilja í garð samstarfsmanna sinna. Yfirmönnum finnst gaman 

þegar starfsmenn nálgast þá með nýjar hugmyndir eða ábendingar og finna sig knúna 

til að verða við þeim ef hægt er. Sömuleiðis er heiðarleiki áberandi í því hvernig þeir 

nálgast vandamál starfsmanna, hvort sem það snýr að því að veita viðkomandi andlegan 

stuðning, starfstengda leiðsögn eða aðstoða þá sem ekki geta sinnt sínum störfum. Á 

þetta margt sameiginlegt með rannsókn Tan og Augustine (2009) þar sem tilgreint var 

að velvilji og heiðarleiki væru undanfarar trausts. 

Fram hefur komið í svörum viðmælenda að þeir njóti trausts frá yfirmönnum 

sínum. Þar að auki nefna þeir að mikið sé lagt upp úr hlustun, hvatningu og stuðningi 

á vinnustaðnum. Ennfremur hafa niðurstöður rannsóknarinnar sýnt að stjórnendur eru 

alltaf reiðubúnir að gefa starfsmönnum sínum ráð og segja þeir beint út að hurðin hjá 

þeim sé alltaf opin. Þessir þættir vísa til trausts og eru í takt við niðurstöður rannsóknar 

Chan og Mak (2013) sem gefa til kynna að ef starfsmenn treysta yfirmönnum og ef þeir 

á móti styðjast við þjónandi forystu leiðir það til aukinnar starfsánægju. 

 Flestir viðmælenda taka það fram að til væru ferlar fyrir flestu sem tengist 

starfseminni og að starfsmennirnir sjálfir hafi ákveðið vald yfir gerð ferlanna með eigin 

hugmyndum og skoðunum. Ennfremur kemur fátt í veg fyrir að þeir geti sinnt störfum 

sínum. Ef vöntun er á einhverju sem tengist starfinu, hvort sem það eru upplýsingar eða 

búnaður reynist það lítið mál fyrir starfsmenn að gera grein fyrir því fyrir yfirmönnum 

sem bregðast yfirleitt skjótt við. Þetta er í takt við rannsókn Allen o.fl. (2018) sem fjalla 

um sterk tengsl milli starfstengdrar valdeflingar og helgunar starfsmanna. 
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 Sú samstaða sem er í svörum viðmælenda þegar rætt var um frelsi og 

sveigjanleika í starfi er áberandi. Finna þeir allir fyrir því að þeim sé treyst fyrir 

verkefnum starfsins sem þeir sinna. Þar af leiðandi eru þeir óhræddir við að leysa 

vandamál sem kunna að koma upp án aðkomu yfirmanna sinna. Þó vita þeir að 

yfirmenn eru þeim innan handar ef þörf er á aðstoð þeirra, og eins geta starfsmenn 

treyst því að yfirmenn þeirra styðji við þær ákvarðanir sem þeir taka. Þetta samband 

sem einkennist af sjálfstæði er lýsandi fyrir niðurstöður úr rannsókn Langhof og 

Güldenberg (2019) en í henni kemur meðal annars fram að þjónandi forysta þar sem 

áhersla er lögð á hvatningu, traust og gott samband milli leiðtoga og fylgjenda styðji 

við sjálfvirkni fylgjenda.  
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Ályktanir og lokaorð 
  

Fram kom í fræðilega kaflanum að aðferðafræði stöðugra umbóta hefur verið vel 

rannsökuð en skortur er á þekkingu varðandi mannlega þáttinn og menninguna á bakvið 

umbótastarfsemi. Þá hefur Toyota löngum verið orðað við stöðugar umbætur og 

aðferðafræði bílaframleiðandans orðin útbreidd í mörgum birtingarmyndum um allan 

heim. Markmið þessarar rannsóknar var því að kanna viðhorf starfsmanna Toyota á 

Íslandi til starfsumhverfis stöðugra umbóta. Engar rannsóknir hafa verið gerðar um 

umbótastarfsemi Toyota hér á landi og er því svigrúm til að bæta við þekkingu á sviði 

stöðugra umbóta á íslenskum markaði. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu að miklu 

leyti fyrri þekkingu um þær forsendur sem þurfa að vera til staðar fyrir árangursríka 

umbótastarfsemi en í þeim kom fram að starfsmenn starfa á grundvelli mikillar 

samvinnu þar sem traust, nýsköpun og opin samskipti eru áberandi. Stjórnendur 

fyrirtækisins veita starfsmönnum hvatningu, ábyrgðarskyldu og frelsi við störf sín.  

 Þjónandi forysta hefur mikið verið rannsökuð síðustu ár og fjöldi fræðimanna 

hefur með framlagi sínu auðgað þekkinguna á hugmyndafræðinni en hins vegar er 

ákveðið ójafnvægi í megindlegum  á móti eigindlegum rannsóknum en flestar eru 

megindlegar. Þá hafa rannsóknir sem auka þekkingu á eiginleikum hugmyndafræðinnar 

verið meira áberandi en þær sem snúa að praktískri notkun hennar. Vaxandi þörf er því 

á dýpri innsýn sem eigindlegar rannsóknir geta veitt inn í hugmyndafræðina og 

sömuleiðis tengt hana inn á vinnumarkaðinn. Þessi rannsókn er því hugsuð til að auðga 

bæði fræðilega og praktíska þekkingu á þjónandi forystu með því að kanna hvort 

viðhorf starfsmanna Toyota á Íslandi gagnvart starfsumhverfi stöðugra umbóta 

endurspegli áherslur þjónandi forystu. Fræðileg tenging hefur verið gerð milli Toyota 

og þjónandi forystu af Liker & Hoseus (2008) þar sem segja hugmyndafærðina vera 

áhrifavald í starfsemi fyrirtækisins. Fyrir utan Liker fundust engar rannsóknir sem 

leitast við að greina tengsl milli þjónandi forystu og stöðugra umbóta og því töluvert 

svigrúm til að bæta við þekkingu á þessu sviði. Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar 

sýna töluverða speglun úr upplifun starfsmanna Toyota í áherslur þjónandi forystu 

meðal annars í formi valdeflingu, mannlegri nálgun, auðmýkt, falsleysi og 

ráðsmennsku sem allt eru lykil eiginleikar þjónandi forystu. Einnig kemur speglun fram 

tengd þeim útkomum sem þjónandi forysta leiðir af sér og þá helst í formi trausts, 

starfsánægju, helgun starfsmanna og samstarfsvirkni. 
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 Miðað við þessar niðurstöður má því segja að lykillinn að árangri í stöðugum 

umbótum séu starfsmenn fyrirtækisins en þegar þeir upplifa ánægju og traust í starfi, 

geta komið með ábendingar um hvernig störfin þeirra eru best unnin og fá stuðning 

yfirmanna og fyrirtækisins til þess að stuðla að jákvæðum breytingum í starfseminni 

munu þeir tryggja að umbótastarfsemin gangi. Þar sem þjónandi forysta snýst fyrst og 

fremst um að efla starfsmenn og gera þeim kleift að blómstra og þroskast í starfi má 

halda því fram að hún geti hentað vel sem drifkrafturinn í menningunni á bakvið 

stöðugar umbætur. Þetta er í takt við orð Liker (2004) um að Toyota smíðar ekki bíla, 

heldur rækti þeir fólkið sem sér um að smíða bílana. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa sérstakt gildi fyrir fyrirtæki sem eru að 

hugleiða að innleiða hjá sér stöðugar umbætur með aðferðum LEAN eða Kaizen. Þær 

eru áhugaverðar vegna þess að þær sýna að þjónandi forystu sé mögulega hægt að nota 

sem grunninn að skilvirkri og langvarandi umbótastarfsemi en þann grunn skortir 

gjarnan hjá fyrirtækjum sem innleiða stöðugar umbætur með miður ófullnægjandi 

afleiðingum. 

 Niðurstöðurnar geta einnig haft gildi til þekkingaruppbyggingar fyrir fyrirtæki 

í almennum skilningi vegna þess að þær lýsa því hvernig samband er að finna milli 

starfsmanna og stjórnenda annars vegar og milli starfsmanna og fyrirtækisins hins 

vegar. Þá kemur fram hvernig umhverfi starfsmenn hafa þróað með sér á vinnustaðnum 

sem einkennist af jafningjabrag, opnum samskiptum og jákvæðum skoðanaskiptum, 

með þeim afleiðingum að þjónustan sem fyrirtækið veitir er í fararbroddi. Í lokin er það 

von höfundar að rannsóknin komi til með að hafa gildi fyrir Toyota á Íslandi. Þetta er 

gott tækifæri fyrir fyrirtækið til að taka til skoðunar hvaða kraftar liggja að baki þess 

árangurs sem fyrirtækið hefur notið til fjölda ára. 

 Áhugavert væri ef sambærilegar rannsóknir yrðu gerðar hjá fleiri fyrirtækjum, 

bæði hjá þeim sem notast við stöðugar umbætur og líka þeim sem starfa samkvæmt 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Með því væri hægt að öðlast meiri þekkingu á 

tengingunni milli þjónandi forystu og stöðugra umbóta ef fyrirtæki væru með annan 

þáttinn en vildu innleiða hinn. 
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Viðaukar 
 

Hér má finna fylgigögn vegna rannsóknarinnar en í þessum kafli eru spurningarammi 

fyrir viðtöl, beiðni um heimild til að rannsaka starfsemi Toyota á Íslandi, sem undirrituð 

er af forstjóra fyrirtækisins og loks kynningarbréf sem gefin voru þátttakendum til 

undirritunar. 

 

Viðauki 1 – Spurningarammi fyrir viðtöl 
 

 

Viðtalsrammi 

 

1. Getur þú sagt mér í hverju starfið þitt felst? 

2. Hverjar eru þínar daglegu áherslur í vinnunni? 

3. Hvernig finnst þér að starfa hjá fyrirtækinu? 

4. Getur þú lýst því hvernig samskipti þú upplifir milli þín, annarra starfsmanna 

og stjórnenda á vinnustaðnum? 

5. Getur þú lýst þinni upplifun á þætti stjórnenda í daglegri starfsemi 

fyrirtækisins? 

6. Hvað er það sem felst í Kaizen að þínu mati? 

a. Getur þú lýst því hvernig Kaizen er notað í fyrirtækinu? 

7. Getur þú sagt mér hvað felst í Toyota Way gildunum að þínu mati? 

a. Viltu lýsa því hvernig þú telur Toyota Way gildin endurspeglast í 

starfsemi fyrirtækisins? 

8. Getur þú lýst því hvernig þú tekst á við vandamál sem kunna að koma upp í 

starfinu? 

9. Er eitthvað annað varðandi starfsemina sem þú vilt segja mér?  
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Viðauki 2 – Beiðni til forstjóra Toyota á Íslandi 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf vegna viðtala 
 
 
 
 

Upplýsingabréf vegna viðtals: 

 

 

Ágæti viðmælandi 

 

Ég heiti Daníel Martyn Knipe og er nemandi í stjórnun og forystu í Háskólanum á 

Bifröst og er að vinna rannsókn fyrir meistaraverkefni. Markmið mitt með þessari 

rannsókn er að kanna samspil milli stöðugra umbóta annars vegar og forystu og 

stjórnun hins vegar í starfsemi Toyota.  

 

Leiðbeinandi verkefnisins er dr. Sigrún Gunnarsdóttir, lektor við Háskólann á Bifröst. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi framkvæmd viðtalsins eða rétt þinn sem 

þátttakanda í rannsókninni getur þú leitað til leiðbeinanda míns: sigrungu@bifrost.is. 

 

Ég vil þakka þér fyrir að samþykkja að veita mér viðtal. Fyllsta trúnaðar verður gætt 

við meðferð allra gagna og nafn þitt mun hvergi koma fram. Gögnin verða einungis 

notuð í þessu verkefni og í engum öðrum tilgangi. Þér er ekki skylt að svara 

einstökum spurningum og þú getur dregið þig í hlé hvenær sem er. 

 

 

Samþykki: Ég staðfesti að ég heimila Daníel Martyn Knipe að nota niðurstöður 

viðtalsins í verkefni í gerð meistaraverkefnis við Háskólann á Bifröst. 
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