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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknarritgerðar var að greina starfsemi tannsmíðastofa út frá 

sjónarmiðum og aðferðum straumlínustjórnunar. Líkt og titill ritgerðar ber með sér hefur 

starfsemi tannsmíðastofa oftar en ekki verið í formi einyrkja innan sama teymis þ.e. að 

teymisvinnu hafi verið ábótavant innan þeirra starfsemi. Það þótt því áhugavert rannsóknarefni 

að kafa nánar í það með það að leiðarljósi að stefna að betra verkflæði með aðferðum 

straumlínustjórnunar.  

Með auknum kröfum og hraða nútíma viðskiptaumhverfis eru gerðar enn meiri kröfur en áður 

til iðngreina að auka skilvirkni og koma til móts við breytilegar kröfur atvinnulífsins. 

Straumlínustjórnun hefur að geyma aðferðafræði sem inniheldur ólíkar aðferðir til að ná fram 

aukinni skilvirkni. Með aðferðum straumlínustjórnunar er hægt að koma auga á flöskuhálsa eða 

sóun innan framleiðsluferla, og vinna að því að betrumbæta ferlið. 

Framkvæmd var starfendarannsókn sem er ein aðferð eigindlegrar aðferðafræði. Út af eðli 

rannsóknarinnar þótti það eina aðferðin sem kom til greina þar sem verið var að innleiða 

breytingar innan skipulagsheildar. Valin var ein tannsmíðastofa sem höfundur jafnframt starfar á 

og unnið var að því að greina flöskuhálsa innan framleiðsluferils stofunnar, hvernig mætti eyða 

þeim og auka skilvirkni um leið með aðferðum straumlínustjórnunar. Gögnum rannsóknarinnar 

var aflað með blandaðri aðferð þar sem tekin voru tvö viðtöl, þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

framkvæmdar. Gögnin leiddu rannsakanda áfram og lögðu línurnar fyrir næstu skref hverju sinni. 

Það er enda svo að í starfendarannsóknum er ávallt verið að safna gögnum, túlka þau og greina 

áður en haldið er á næsta stig rannsóknarinnar. 

 Rannsakandi, í samráði við umrædda tannsmíðastofu, ákvað síðan þær aðferðir sem 

innleiddar voru í starfsemi stofunnar. Þær aðferðir voru hugmyndafræði 5S, Kaizen og Kanban 

samskiptatafla. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að innleiðing breytinganna gekk mjög vel og skilaði 

sér í mikilli ánægju þátttakenda með þær. Í reynd mætti segja að breytinganna hafi gætt annars 

vegar á heildarskipulagi starfseminnar og hins vegar á mannlega þættinum þar sem samskipti og 

vellíðan í vinnunni jókst. Einnig endurspegluðu niðurstöðurnar mikilvægi þess að leggja mikla 
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áherslu á að fá alla liðsheildina til að skilja og taka þátt í breytingaferlinu líkt og John P. Kotter 

fjallar um í skrifum sínum. Vonast er til þess að ritgerðin verði til þess að auka enn fremur skilvirkni 

og starfsemi tannsmíðastofa í heild. Þá vonar höfundur að þessi rannsóknarritgerð verði kveikjan 

að frekari umbótum innan tannsmíðaiðnaðarins á Íslandi sem um leið mun auka skilvirkni 

þjónustunnar. Aðferðir straumlínustjórnunar geta spilað þar stórt hlutverk til að bæta gæði 

þjónustunnar og þeirra vara sem framleiddar eru. 
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1  Inngangur 

Þróun og hraði í nútíma viðskiptaumhverfi fer ört vaxandi þar sem auknar kröfur eru gerðar um 

gæði og þjónustu á sem skemmstum tíma. Slíkar kröfur gefa ekki mikið svigrúm fyrir mistök í 

framleiðsluferlinu. Skipulagsheildir þurfa að vera móttækilegar fyrir síbreytilegu starfsumhverfi 

og tryggja stöðugar umbætur eins og hægt er. Slíkar umbætur ráðast fyrst og fremst af 

viðkomandi mannauði (Kotter, 2012). 

Starf tannsmiða hefur ekki varið varhluta af þessu. Starf tannsmiða gengur enda alfarið út á 

það að leysa tiltekin verkefni frá degi til dags. Vissulega eru mörg þessara verkefna lík í grunninn 

en öll hafa þau þó sína sérstöðu. Þess vegna er mikilvægt að verkferlar og skipulag innan 

viðkomandi skipulagsheildar séu skýr svo öll ferli gang smurt fyrir sig. Á síðastliðnum árum hefur 

ýmisleg breyst er starfshætti tannsmiða varðar. Á árum áður störfuðu tannsmiðir að mestu sem 

einyrkjar. Í dag er það orðið algengara að tannsmiðar starfi saman innan félags og myndi þá 

skipulagsheild. Fyrir gerð þessarar ritgerðar taldi ég að tannsmiðir störfuðu samt ennþá líkt og 

um einyrkja væri að ræða þrátt fyrir að vera orðnir hluti af stærri skipulagsheild. Fannst mér því 

vert að kanna það nánar. Þá hefur nám tannsmiða einnig breyst. Námið var áður iðnnám en er 

nú nám á háskólastigi eins og víða er á Norðurlöndum og í Evrópu. Þá starfa íslenskir tannsmiðir 

núna samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn þar sem tannsmiðir falla undir heilbrigðisstétt 

(Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012). Loks hafa tækniframfarir aukist og þá sérstaklega 

seinustu ár, og hraði framleiðsluferilsins meðfram því. 

Með tilkomu alþjóðavæðingar og aukinnar tækni hefur samkeppni á markaði aukist og er 

tannsmíðastéttin þar engin undantekning. Samkeppnisumhverfi tannsmiða er nefnilega ekki 

einungis bundin við Ísland heldur mæta tannsmiðir einnig samkeppni erlendis frá. Undanfarin ár 

hefur mikil aukning átt sér stað í innflutningi á tanngervum sem eru tilbúnir íhlutir í munnhol sem 

koma í stað glataðra eigin tanna. Þannig eru tannlæknar farnir að versla í auknum mæli við 

erlendar tannsmíðastofur og sjúklingar farnir að sækja slíka þjónustu út fyrir landsteinanna. 

Ástæður geta verið margvíslegar eins og nýjar áherslur og meiri þekking, lægra verð eða meiri 

kröfur á hraða og þjónustu. Til að stuðla og tryggja framþóun stéttarinnar hérlendis þá hefur 
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Tannsmiðafélag Íslands lagt sig fram við að auka þekkingu stéttarinnar með námskeiðum og 

fræðslu (Tannsmiðafélag Íslands, 2003). 

Með vísan til alls framangreinds taldi ég áhugavert að verja þessa ritgerð í að kanna nánar störf 

tannsmiða. Áhuginn á efninu vaknaði snemma í náminu enda vildi ég reyna að tengja mitt fyrra 

nám innan tannsmíði við núverandi nám mitt í verkefnastjórnun. Í námi mínu í verkefnastjórnun 

komst ég nefnilega snemma að því að það hefði verið ráðlagt að kenna áfanga sem hefði snert á 

fræðum verkefnastjórnunar í tannsmíðanáminu. Þá kviknaði sú hugmynd að gera rannsókn á 

verkferlum og skipulagi innan tannsmíðastofu á Íslandi. Þegar ég hóf síðan störf innan 

tannsmíðigeirans varð ég enn staðráðnari í því að þörf væri á frekari rannsókn þar enda hefur 

mjög lítið verið skrifað um verkefnastjórnun tannsmiða.  

Til þess að tryggja betri þjónustu, hraða og gæði tannsmiða á Íslandi, og um leið 

samkeppnishæfni tannsmiðastéttarinnar í heild, tel ég vert að horfa til efnisþátta 

straumlínustjórnunar (e. lean management). Um ræðir aðferðafræði sem hjálpar til að einfalda 

ferli og koma auga á óþarfa skref sem ekki eru að skapa virði. Eitt helsta markmið 

straumlínustjórnunar er þannig að innleiða breytta stefnu og hugsunarhátt sem gengur út á að 

endurskoða verkferla í gegnum alla virðiskeðjuna. Þannig er hægt að sjá hvar er hægt að laga, 

einfalda og bæta ferli þannig að óþarfa sóun eigi sér ekki stað (Womack og Jones, 2003). 

Rannsókn þessi byggist á framangreindum þáttum. Í þessari ritgerð var leitað svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hvernig má betrumbæta verkferli með aðferðum straumlínustjórnunar í tannsmíði á 
Íslandi? 

Ákveðið var að framkvæma starfendarannsókn fyrir þessa ritgerð. Fylgt var eftir ferlum við 

smíði á tanngervum á einni stærstu tannsmíðastofu landsins. Ferlin voru skráð niður skref fyrir 

skref með því að kortleggja ferlin svo hægt væri að skoða hvar má laga, einfalda og gera þau meira 

straumlínulaga til að koma í veg fyrir flöksuhálsa. Sérstaklega var beint sjónum að því hvernig 

flæði verkefna var með tilliti til skipulagsheildarinnar. Allir starfsmenn stofnunnar tóku þátt í 

rannsókn þessari og komu að ákvörðunartöku á því hvaða tól straumlínustjórnunar yrðu innleidd.  
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Líkt og rakið hefur verið hér að ofan hafa miklar breytingar orðið á starfsumhverfi tannsmiða 

en þróunin á starfsumhverfinu hefur ekki ávallt fylgt starfsháttunum, eins og nefnt var að ofan 

varðandi einyrkja gagnvart skipulagsheildum. Markmið þessarar rannsóknar er ennfremur að 

kynnast nokkrum af tólum straumlínustjórnunar og varpa ljósi á það hvernig bæta megi ferli og 

teymisvinnu innan skipulagsheilda tannsmíðastofa enn frekar. Þá er von höfundar sú að ritgerðin 

verði til þess að hvetja íslenska tannsmiði að huga að bættum ferlum innan tannsmíðastofa sinna, 

gera starfsferlana meira straumlínulaga og huga að hagsmunum heildarinnar. Slíkar breytingar 

geta vafalaust skilað sér í betri rekstri fyrirtækja, bættri þjónustu og samkeppnishæfni 

stéttarinnar í heild. 

Uppbygging þessarar ritgerðar er á þann hátt að hún hefst á fræðilegri umfjöllun. Fjallað 

verður m.a. um straumlínustjórnun, sögu hennar, meginreglur og þau tól sem notast var við í 

þessari rannsókn. Fræðilega umfjöllunin mun einnig taka fyrir innleiðingu straumlínustjórnunar 

og fyrirtækjamenningu þar sem meðal annars verður farið yfir átta skrefa breytingastjórnun 

Kotters til árangursríkrar breytingastjórnunar. Í lokin er stutt umfjöllun um störf tannsmiða. 

Því næst verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, viðtöl, athuganir, rýnihópa, 

framkvæmd rannsóknar, siðferðileg atriði hennar o.fl. Í framhaldinu verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman þar sem m.a. verður fjallað um helstu áskoranir og vandamál 

skipulagsheildarinnar, hvað megi innleiða að leysa vandann og betra skipulag. Seinustu tveir 

kaflarnir innihalda síðan umræður, þar sem niðurstöður rannsóknarinnar og fræðiskrif verða 

fléttuð saman ásamt lokaorðum höfundar. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegar kenningar sem snerta rannsókn þessa. Fyrir liggur að 

skoða aðferðir straumlínustjórnunar með það að markmiði að kanna hvernig megi nýta þær til 

breytinga innan skipulagsheilda. Meginvinna tannsmiða liggur í að leysa verkefni dag frá degi og 

því verður fjallað stuttlega um fræðilegan grunn verkefna ásamt kenningar um verkefnastjórnun. 

Þar á eftir verður fjallað um sögu straumlínustjórnunar þar sem greint verður frá uppruna hennar 

og stigvaxandi vinsældum. Þær aðferðir sem falla undir straumlínustjórnun, og stuðst var við í 

rannsókn þessari, verða einnig umfjöllunarefni þessa kafla. Að lokum verður fjallað um 

innleiðingu á aðferðum straumlínustjórnunar þar sem menning, stjórnun og leiðtogafærni spila 

stórt hlutverk.  

Það getur reynst mörgum krefjandi og jafnvel ógerlegt að innleiða breytingar og nýja stefnu 

innan skipulagsheilda, sérlega ef samskiptum er ábótavant. Því þótti rannsakanda mikilvægt að 

skoða kenningar um miðlun upplýsinga, sem og aðferðir og hugmyndir Kotters um árangursríkar 

leiðir við innleiðingu breytinga. Rannsakandi bindur vonir við að fræðileg umfjöllun komi honum 

nær svari við rannsóknarspurningunni ásamt því að renna styrkum stoðum undir niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

2.1 Verkefni sem skipulagsform 

Verkefni eru hluti af daglegu lífi hjá öllum einstaklingum. Þau geta hins vegar verið margs konar 

og ólík; líkt og byggja sér hús, skilaverkefni í skóla allt að því að senda mann út í geim. Verkefni 

geta því bæði verið misjafnlega umfangsmikil eða flókin og geta varað í klukkustundir, nokkrar 

vikur, mánuði eða jafnvel ár (Marmel, 2010). Þá eru skilgreiningar fræðimanna á fyrirbærinu 

„verkefni“ mismunandi. Til dæmis Larson og Gray (2020) telja að um sé að ræða tímabundið ferli 

sem á sér upphaf og endi til að skapa einstaka vöru, þjónustu eða niðurstöðu. Verkefni verður til 

þegar eftirspurn eftir því eða þörf fyrir verkefnið á sér stað. Til að auka líkur á því að verkefni 

heppnist og ljúki á þann máta sem ætlast er til þarf að setja fram ákveðið markmið með 

verkefninu þar sem röð verkþátta og þeirra aðfanga sem nota þarf í verkið skiptir miklu máli. 

Aðföng sem nota þarf í verkefni geta verið fjölbreytileg og má þar nefna fólk, aðstöðu, efni, tæki, 

tól og fleira sem þykir nauðsynlegt til að vinna verkið (Eðvald Möller, 2020). 
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Það sem einkennir verkefni innan fyrirtækja frá öðrum hlutverkum fyrirtækisins er meðal 

annars að verkefnin hafa fyrirfram skilgreint markmið sem er mælanlegt á öllum stigum í ferli 

verkefnis. Það sem skilgreinir markmið verkefnisins er umfang þess, áætlaður kostnaður og tími. 

Þessi atriði verða að vera vel skilgreind svo hægt sé að búast við ákveðinni niðurstöðu. Hins vegar 

getur áætlunargerð verkefnis verið flókin og falið í sér ýmis konar óvissu, til dæmis ef um einstakt 

verkefni er að ræða. Verkefni sem hefur ekki verið gert áður eða í annarri mynd  getur reynst 

erfitt að áætla nákvæmlega ásamt því að ekki er vitað hvort væntanleg niðurstaða náist með 

verkefninu. Áætla má að verkefni heppnist þegar kröfum er náð og verkið klárast innan áætlaðs 

tíma og kostnaðar þar sem frammistaðan uppfyllir vonir og væntingar viðskiptavina (Eðvald 

Möller, 2020; Larson og Gray, 2020). 

2.2 Verkefnastjórnun leiðin að markvissari framvindu verkefna 

Líkt og orðið verkefnastjórnun gefur til kynna greinir hugtakið og aðferðafræði 

verkefnastjórnunar frá því hvernig stýra eigi fyrirfram skilgreindum verkefnum sem hafa ákveðið 

upphaf og endi. Þá er aðferðafræði verkefnastjórnunar einnig notuð við stefnumótun, skipulag 

og innleiðingu breytinga. Í einföldu máli felur verkefnastjórnun í sér skipulag í formi undirbúnings, 

áætlanagerð, stýringu og eftirlit með öllum þáttum verkefnis (Larson og Gray, 2020).  

Hvert einasta verkefni hefur sinn líftíma þ.e. frá upphafi þess og þar til því lýkur og afurðin 

tilbúin fyrir viðskiptavin. Verkefnastjórnun hefur lengi verið nauðsynleg aðferðafræði til að leysa 

hin ýmsu verkefni og má þá horfa allt aftur til gerð egypsku pýramídanna þar sem gífurlegt 

skipulag, vinnuafl og aðföng skiluðu farsælli niðurstöðu á flóknu verkefni. Óvíst er þó að fullyrða 

hvaða tækni og skilgreindar aðferðir notast var við svo langt aftur í tímann. Fyrirtæki og 

einstaklingar fóru ekki að beita aðferðafræði verkefnastjórnunar við stjórnun og framkvæmd 

verkefna með markvissum hætti fyrr en um miðja síðustu öld (Seymour og Hussein, 2014).   

Það er misjafnt hversu mikla undirbúningsvinnu þarf að leggja á sig til að ná markmiði verkefnis 

og fer það að mestu eftir umfangi þess. Við undirbúning eru notuð tól aðferðafræðinnar líkt og 

áætlanagerðir fyrir tíma, kostnað, samskipti, eftirfylgni og lista aðfanga sem þarf fyrir verkið 

(Larson og Gray, 2020). Þá eru þrír þættir sem eru meginstoð verkefnastjórnunar, tengjast allir 

ásamt því að hafa innri áhrif á hvern annan. Þessir þættir eru: 1) hæfileiki til að leiða og stýra 
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verkefni sem oft er kallað leiðtogamennska, 2) þekkingu og 3) reynsla á aðferðafræði 

verkefnastjórnunar sem skilar sér í skipulagi (Fangel, 2003). 

Skilgreindar aðferðir verkefnastjórnunar voru fyrst mikið notaðar í tengslum við 

byggingariðnað en hafa núna teygt anga sína inn í flestar atvinnugreinar vinnumarkaðarins 

(Larson og Gray, 2020). Hraði og þróun á markaði eru mikil nú til dags og því getur reynst erfitt 

að halda samkeppnisforskoti. Aaron J. Shenhar (2004) greinir frá því að verkefnastjórnun ætti 

markvisst að miða að forgangsröðun verkefna innan fyrirtækja þannig að þau auki forskot og 

samkeppnishæfni á markaði. Mikil áhersla er lögð á að skapa virði þar sem árangur verkefna spilar 

lykilhlutverk í skipulagsheildum þar sem megin markmið eru að vinna innan ramma verkáætlunar. 

Einnig er aukin krafa gerð á árangur verkefna og því hefur eftirspurn eftir menntuðum 

verkefnastjórum á vinnumarkaði aukist í miklum mæli seinustu ár (Eðvald Möller, 2020). Í fyrstu 

virðast verkefnastjórar sinna álíka verkefnum og aðrir stjórnendur og leiðtogar. Þeir sjá um að 

stjórna og hvetja hópinn sinn áfram, og halda utan um skipulag sem felur meðal annars í sér 

áætlanagerð. Það sem greinir þó verkefnastjóra frá hinum aðilunum er að þeir stjórna 

tímabundnum ferlum eða verkefnum sem hafa upphaf og lok og eru vanalega ekki endurtekin 

(Larson og Gray, 2020). 

2.3 Straumlínustjórnun 

Í nútímasamfélagi er hraðinn mikill og fyrirtæki keppast við að halda sér inni á markaði þar sem 

þróun og breytingar eru örar. Straumlínustjórnun hefur verið vinsæl aðferðafræði víða um heim 

fyrir fyrirtæki til að ná markvisst markmiðum sínum. Straumlínustjórnun er aðferðafræði sem 

hefur að geyma ótal aðferðir og stjórnunarhætti til að gera fyrirtækjum kleift að endurskoða og 

betrumbæta rekstrarumhverfi sitt ef rétt er farið að. Meginmarkmið straumlínustjórnunar er að 

innleiða breytta stefnu sem gengur út á það að endurskoða verkferla í gegnum alla virðiskeðjuna. 

Þannig er hægt að sjá hvar sé hægt að laga, einfalda og bæta ferli þannig að óþarfa sóun eigi sér 

ekki stað. Til þess þarf að kortleggja ferli starfseminnar innan fyrirtækis (Womack og Jones, 2003). 

Fyrirtæki sem nýta sér aðferðir straumlínustjórnunar eru með þau markmið að betrumbæta 

framleiðsluaðferðir sem um leið lækkar kostnað og eykur framleiðni ásamt því að hagur 

viðskiptavina og starfsmanna fyrirtækisins er hafður að leiðarljósi (Womack o.fl, 2007).  
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Aðferðir straumlínustjórnunar sáust fyrst hjá framleiðslufyrirtækjum en raunin er sú að 

fyrirtæki í hvaða geira sem er geta nýtt sér þessa tegund stjórnunar þó grunnhugmyndin sé alltaf 

sú sama (Iuga og Kifor, 2013). Í ljósi fjölbreytileika fyrirtækja sem nýta sér stjórnunarlega 

aðferðafræði straumlínustjórnunar þá er engin ein rétt leið til að innleiða stefnuna heldur verður 

hver og einn að finna sína leið til árangurs (Liker og Meir, 2006). Mikilvægt er að allir í fyrirtækinu 

eða skipulagsheildinni kunni og þekki lögmál og aðferðir straumlínustjórnunar þannig að menning 

fyrirtækisins styðji við breytta stefnu. Því er nauðsynlegt að skipulagsheildir slái í takt og deili 

sameiginlegu markmiði þegar kemur að innleiðingu á aðferðum straumlínustjórnunar. Þá er átt 

við að allir séu meðvitaðir og tilbúnir til að læra og taka upp nýjar venjur með því að breyta 

daglegri rútínu sinni. Því er mikilvægt að allir séu með skýr hlutverk og séu virkir þátttakendur. Þá 

þurfa markmiðin að vera skýr og styðja við stefnu straumlínustjórnunar (Chiarini, 2013).  

Fram hefur komið að 20% af innleiðingu straumlínustjórnunar snúi að aðferðum og tólum 

fræðarinnar en 80% snúi að mannlega þættinum þar sem meginmáli skiptir að hugmyndafræðin 

verði hluti af menningu og hugsun starfsmanna (Mann, 2010). Hins vegar er það ekki raunin að 

öllum takist að innleiða straumlínustjórnun á árangursríkan máta (Flinchbaugh og Carlino, 2006). 

Boyer (1996) komst að því með rannsóknum sínum að þau fyrirtæki sem hafa innilega trú á 

fræðunum og breyta hugsunarhætti sínum samkvæmt þeim eru líklegri til árangurs heldur en þau 

sem eingöngu telja fræðin snúast um að nota tæki og tól til að ná betri árangri. Þetta voru 

fyrirtæki sem beindu athyglinni að mannauðnum og veittu þeim fræðslu og kennslu hvernig 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar gæti orðið þeim að gagni þar sem stöðugar umbætur væri 

lykilhugtak. Þannig væri hægt að skapa sterkari starfsmannahóp þar sem hugsunarháttur 

straumlínustjórnunar myndi ná fótfestu í menningu fyrirtækis. Víkur þá næst að sögu 

straumlínustjórnunar. 

2.3.1 Saga straumlínustjórnunar 

Saga straumlínustjórnunar teygir sig aftur til lok 19. aldar þar sem líta má til Henry Ford sem hafði 

þá komið upp línulegri flæðisframleiðslu á bílum. Honum tókst að hanna línulegt ferli sem í 

daglegu tali kallast færibandsframleiðsla. Honum tókst að fjöldaframleiða bíla og var þar með 
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mikið forskot á markaði en hins vegar var úrvalið einsleitt sem síðar leiddi til þess að halla fór 

undan fæti hjá Ford framleiðslunni (Womack o.fl, 2007).  

Hugmyndafræði straumlínustjórnunar hefur einnig verið kennd við mann að nafni Sakichi 

Toyoda sem framleiddi sjálfvirka vefstóla í  Japan. Hann vann mikið sjálfur í verksmiðjunni og lagði 

mikið upp úr því að kunna á alla þætti ferlisins hvort sem kom að rekstri eða framleiðslu í 

fyrirtækinu. Hann þróaði vefnaðarvélar sínar þannig að þegar þráður slitnaði í vél þá stoppaði 

vélin sjálfkrafa. Hann er talin hafa fundið upp aðferð sem kölluð er Jidoka. Jidoka er 

hugsunarháttur sem stuðlar að stöðugum umbótum, þ.e. alltaf megi gera betur og ekkert er 

fullkomið þó svo virðist vera. Það þýðir að ferli eru skoðuð og rannsökuð í sínu náttúrulega 

umhverfi á öllum stigum þess. Þannig er hægt að leiðrétta og fyrirbyggja mistök í framleiðslunni 

með því að koma auga á þau. Seinna meir tók sonurinn Kiichiro við fyrirtækinu og stuttu seinna 

fór hann að einblína meira á bílamarkaðinn og úr varð að hann stofnaði bílaverksmiðjuna Toyota 

Motor Company árið 1937 (Reichhart og Holweg, 2007). Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno og aðrir 

hjá Toyota lögðu land undir fót á fjórða áratug síðustu aldar og héldu til Bandaríkjanna til að 

kynna sér aðstæður þar sem efnahagur í Japan stóð höllum fæti. Ætlunin var að koma auga á 

nýjungar í framleiðsluferlum á Vesturlöndum sem þeir gætu nýtt hjá sér.  

Framleiðslukerfið hjá Ford heillaði fljótt. Aðalgallinn við það kerfi var þó fjöldaframleiðslan 

sem myndi ekki ganga upp í Japan í ljósi bágs efnahags í landinu. Einnig þótti þeim vöruúrvalið 

þar einsleitt og töldu þarfir viðskiptavina ekki vera í fyrsta sæti. Eftir ferðalög sín útbjuggu þeir 

nýtt kerfi sem væri einfaldara en það sem þeir kynntust á Vesturlöndunum. Kerfið þeirra myndi 

bæði veita samfelldara flæði og fjölbreyttara úrval á vörum þar sem hlustað yrði fyrst og fremst 

á þarfir viðskiptavinarins. Þeir studdust við upphaflega hugsun á kerfi Ford til að finna upp Toyota 

framleiðslukerfið TPS eða Toyota Production System, kerfi sem er í stöðugu umbótaferli (Liker, 

2004). Í meginatriðum færði kerfið áherslur framleiðslukerfisins frá einstökum vélum og nýtingu 

þeirra yfir á flæði vörunnar í gegnum heildarferlið. Þannig tókst japanska bílaframleiðandanum 

að framleiða minna magn, eyða skrefum út sem ekki voru virðisaukandi fyrir fyrirtækið, draga úr 

kostnaði, en bjóða uppá fjölbreytileika í úrvali fyrir viðskiptavininn (Holweg, 2007).  
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Þá var jafnframt mikil áhersla lögð á að tími og birgðir væru nýtt sem best. Þetta átti að nást 

með stöðugum umbótum með því að útrýma sóun og þannig fækka aðföngum og lækka kostnað 

fyrirtækisins (Holweg, 2007; Womack, Jones og Roos, 2007). Þessi hugmyndafræði hjá Toyota er 

nú notuð út um allan heim en heyrist undir fleiri nöfnum en TPS og má þar nefna nöfn eins og 

straumlínustjórnun eða Just-In-Time (Parkes, 2015). 

2.3.2 Fimm meginreglur straumlínustjórnunar 

Í dag tekur aðferðafræði straumlínustjórnunar á fimm meginreglum eða þrepum sem eru í 

stöðugu flæði eða hringrás, þar sem vandamál eru greind og þau notuð sem tækifæri til að 

betrumbæta. Meginreglurnar fimm er hægt að nota sem verkferil við innleiðingu á 

straumlínustjórnun í fyrirtæki eða skipulagsheildir. Sjá mynd hér að neðan af umræddum 

meginreglum: 

Mynd 1: Fimm meginreglur straumlínustjórnunar (höfundur). 

 

Meginmarkmið er að kortleggja ferla, greina þá og koma auga á sóun. Það sem flokkast getur sem 

sóun í ferli er ekki að skapa neitt virði og því er markmið að útrýma þessum skrefum eða ferlum. 

Þrepin eru eftirfarandi (Fleming, 2016): 

1. Skilgreina virði (e. Specify value). Hér þarf að gefa sér tíma og skilgreina hvernig fyrirtækið 

er að skapa virði. Hér er lykilatriði að taka alla þætti inn í þar sem fyrirtækið setur sig í 

spor annarra og skoðar hvernig er verið að skapa virði út frá sjónarhorni hagsmunaaðila. 

Þessir aðilar geta verið margir og má þar meðal annars nefna viðskiptavini, starfsfólk, 

birgja, samstarfsaðila, umhverfið, o.fl. 

2. Skilgreina virðisstrauma (e. Identify the value stream). Eftir að virði hefur verið skilgreint 

þarf að rýna í þau ferli sem fyrirtækið telur að skapi virði. Ferli sem gjarnan er kallað 

virðiskeðja í þessu samhengi, er skoðuð ítarlega þar sem því er skipt niður skref fyrir skref. 

Hvert skref er síðan skoðað enn betur og metið hvort eða hvernig það sé að skapa virði. 
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Þannig er auðvelt að greina hvort öll skref virðiskeðjunar séu í raun og veru nauðsynleg 

og auðvelt að koma auga á skref sem flokkast myndu sem sóun. 

3. Flæði búið til (e. Create flow). Eftir að virðiskeðjan hefur verið rannsökuð náið og skref 

fundin sem talið er að ekki sé þörf á, þá eru þau tekin út eða einfölduð. Fer það allt eftir 

samhengi þess sem skoðað er verið hverju sinni. Ferlin eru þá gerð skilvirkari þar sem sóun 

er útrýmt úr ferlinu. Þannig verður flæði án biðtíma og flöskuhálsa en með jöfnu álagi. 

4. Framkalla eftirspurn/tog (e. Demand pull). Þegar búið er að stilla af verkflæði þá á 

viðskiptavinurinn eða ytra umhverfi að sjá um að framkalla eftirspurn. Þannig er 

auðveldlega hægt að koma í veg fyrir offramleiðslu ásamt því að vera stöðugt á tánum 

hvað markaðurinn vill eða þarfnast. 

5. Stöðugar umbætur (e. Feedback). Ferli eru svo stöðugt í endurskoðun á því hvernig megi 

bæta þau, þ.e. stöðugar umbætur. Flæðið er hringrás sem er aldrei á endapunkti enda 

alltaf hægt að gera betur og til að halda í þá hröðu þróun sem á sér stað í nútímasamfélagi 

(Fleming, 2016). 

Mynd 2: Fimm meginreglur straumlínustjórnunar í stöðugu flæði (höfundur, byggt á hugmyndum Lean Enterprise 
Institute) 
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Hér að ofan má sjá mynd af fimm meginreglum straumlínustjórnunar í stöðugu flæði til 

skýringaauka. Hægt er að nota þessar meginreglur sem eins konar verkferil við innleiðingu á 

straumlínustjórnun innan fyrirtækis eða skipulagsheildar. Næsti kafli fjallar síðan nánar um 

verkefni straumlínustjórnunar. 

2.3.3 Verkfæri straumlínustjórnunar 

Aðferðafræði straumlínustjórnunar er víðtæk og hefur að geyma margar aðferðir og tól. Líkt og 

hefur komið fram dugar vanalega ekki að styðja sig eingöngu við verkfærakistu fræðinnar. Þvert 

á móti er nauðsynlegt að innleiða hugsunarhátt straumlínustjórnunar inn í menningu fyrirtækis 

sem er einn af hornsteinum hugmyndafræðarinnar (Liker, 2004). Fyrirtæki sem ekki reiða sig á 

hvoru tveggja, þ.e. innleiði aðeins valin tól, eru ekki líkleg til árangurs (Dennis, 2016). Hins vegar 

er það ekki svo að öll tól og allar aðferðir henti öllum fyrirtækjum eða skipulagsheildum. Fremur 

þarf að taka mið af starfseminni og þannig ákveða hvaða tól og aðferðir séu besti kosturinn hverju 

sinni, svo lengi sem hugsunarháttur og tól styðja hvort annað (Liker, 2004). Hér á eftir verður farið 

yfir nokkur af verkfærum straumlínustjórnunar. 

2.3.3.1 Skráning virðisstrauma  

Skráning virðisstrauma (e. value stream mapping) er tól úr verkfærakistu straumlínustjórnunar 

þar sem meginmarkmið eru að kortleggja ferli og gera greiningu á þeim sjónrænt. Virðisstraumur 

inniheldur hvert einasta skref ferlis frá upphafi til enda, eða ef um vöru er að ræða, öll skref 

framleiðslunnar og þar til hún kemst til viðskiptavinar (Womack og Jones, 2007). Tilgangur 

greiningarinnar er að skoða ferlið náið og koma þannig auga á skref í ferlinu sem ekki eru að skapa 

virði og flokkast geta sem sóun. Sóun getur leynst hvar sem er og getur verið misumfangsmikil en 

erfitt getur reynst að koma auga á sóun ef ekki er verið að leita markvist að henni. Þess vegna er 

kortlagning virðistrauma öflugt tól til að komast að raunverulegri stöðu ferlis (Liker og Meir, 

2006).  

Kortlagning á virðisstraumum með sjónrænu korti er gagnaöflun sem gerir fyrirtækjum kleift 

að greina og jafnframt skilja framleiðsluflæði betur og sjá hvar er verið að skapa virði og hvar ekki. 

Gagnagreiningin ætti að vera gerð með sjónarhorn viðskiptavinar að leiðarljósi. Til að ná 

raunverulegum árangri í greiningu á ferli ættu þeir sem vinna við ferlið sjálft að taka þátt í 
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kortlagningunni. Þá er núverandi ferli kortlagt og greint hvernig bæta megi það og síðan er nýtt 

ferli rissað upp út frá þeirri greiningu. Um ræðir tól sem getur skapað mörg tækifæri fyrir stöðugar 

umbætur og má þar meðal annars nefna tækifæri til að þróa betra og einfaldara flæði og auka 

virðisaukandi aðgerðir (Chiarini, 2013). 

2.3.3.1.1 Átta tegundir sóunar 

Aðferðir straumlínustjórnunar skoða náið hvernig hægt sé að koma auga á sóun í ferlum 

fyrirtækja líkt og hefur komið fram hér áður. Sérstök áhersla er lögð á að leita sóun uppi með það 

að markmiði að útrýma henni. Að því sögðu er mikilvægt að fyrirtæki og skipulagsheildir geri sér 

grein fyrir hvað felst í sóun í þessu samhengi. Sóun telst vera allt það sem ekki er að skapa virði 

eða þær aðgerðir sem ekki eru virðisaukandi fyrir fyrirtækið en krefjast þó aðfanga. Ein einföld 

leið til að vinna gegn sóun er að skilja kröfur frá sjónarhorni viðskiptavinarins. Sóun getur leynst 

hvar sem er í rekstrarumhverfi og innan ólíkra vinnuferla, hvort sem um ræðir í framleiðslu eða 

þjónustu (Chiarini, 2013). 

Aðferð straumlínustjórnunar um að greina skref innan ferla fyrirtækja sem gætu leitt til sóunar 

má rekja til Japanans Taiichi Ohno, þar sem sú hugmyndafræði var innleidd í Toyota Motor 

Company. Sóun sem greina mátti var upphaflega skipt í sjö flokka en telja nú átta í dag. Fyrstu sjö 

flokkarnir eru offramleiðsla, bið, óþarfa hreyfing, gallar, ofvinnsla, birgðir og óþarfa flutningar. 

Seinna meir var öðrum flokki bætt við sem kemur að ónýttum hæfileikum eða þekkingu 

starfsfólks (Womack og Jones, 2003). Hér á eftir verður nánar fjallað um hvern flokk fyrir sig. 

1. Offramleiðsla (e. overproduction). Offramleiðsla á sér stað þegar framleiðsla helst ekki 

í hendur við eftirspurn viðskiptavinar. Framleitt er of mikið magn sem getur safnast 

upp. Þá þarf jafnvel lagerrými undir þær einingar sem eru offramleiddar sem leiðir þá 

til hærri geymslukostnaðar. Offramleiðsla veldur því að óþarfa aðföng þarf að nota, 

eins og umfram notkun á efnum í framleiðslu, starfsfólki og tíma. Offramleiðsla getur 

einnig leitt til þess að framleiðsla og magn sé umfram kröfur viðskiptavinarins. 

Offramleiðsla á ekki einungis við um vörur til viðskiptavina heldur getur það einnig átt 

við aðgerðir líkt og að prenta umfram magn af skjölum sem endar í ruslinu. 
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2. Bið (e. Waiting). Sóun á bið getur verið ýmis konar. Starfsfólk eyðir tíma í að bíða eftir 

aðföngum eins og búnaði eða efni sem þarf til að vinna verkið. Einnig getur skapast bið 

á milli verkefna. Biðtími skapast gjarnan sökum óstöðugleika í framleiðslu þar sem 

flæði er ekki nægilega gott. Einnig getur skapast bið ef upplýsingaflæði er ekki nægilega 

skilvirkt í skipulagsheildum og þannig valdið biðtíma. 

3. Óþarfa hreyfing (e. Motion). Sóun á hreyfingu getur falið í sér óþarfa hreyfingu á 

aðföngum eins og starfsfólki, vélum og búnaði. Óþarfa hreyfing krefst tíma sem er ekki 

virðisskapandi fyrir fyrirtæki. Hér getur sóun falið í sér óþarfa hreyfingu í að ganga og 

leita að efnum, gögnum og skrám. Oft eru þetta athafnir sem eru oft endurteknar og 

því getur mikill tími farið í þessa tegund sóunar sem ekki er að skapa neitt virði fyrir 

viðskiptavininn. 

4. Gallar (e. Defects). Vörur sem ekki eru hæfar til notkunar eftir framleiðslu eru gallaðar 

vörur. Það getur til dæmis orsakast af röngu efnisvali eða göllum í því, uppsetning er 

ekki rétt sem krefst þá lagfæringar á vörunni eða framleiðslunni. Einnig getur það leitt 

til förgunar eða endurvinnslu á vörum sem felur í sér aukakostnað fyrir fyrirtæki. Það 

skiptir sköpum að koma auga á galla í ferlinu sem fyrst til að halda aukakostnaði við 

lagfæringar í lágmarki. 

5. Ofvinnsla (e. Overprocessing). Ofvinnsla er þegar vara eða þjónusta er meiri en 

viðskiptavinur krefst. Þá er átt við að of mikill tími fer í óþarfa vinnu, til dæmis ofgera 

lausn með fjölgun íhluta eða fleiri skref fara í vinnslu á vöru eða þjónustu til 

viðskiptavinar. Þessi tegund sóunar getur líka verið áberandi á skrifstofunni þar sem 

tími fer í að ofgera gögn. Of ítarlegar skýrslur, tvöföld færsla gagna eða óþarfa skref í 

vinnuflæði en þörf er á. 

6. Birgðir (e. Inventory). Magnkaup og magnframleiðsla umfram eftirspurn viðskiptavinar 

veldur mikilli birgðarstöðu sem tekur mikið rými og bindur fjármuni. Meiri birgðir en 

nauðsynlegar teljast til að viðhalda stöðugu vinnuflæði geta valdið ýmsum hömlum. 

Þörf er á auknu lagerrými, gallar eða skemmdir geta hlaðist upp áður en það 

uppgötvast og aukinn kostnaður verður til sökum meiri vinnu við að ráðstafa birgðum. 

Birgðir geta einnig verið ónotaðar eða úreltar skrár í gagnagrunni fyrirtækis. 
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7. Óþarfa flutningar (e. Transportation). Flutningur flokkast sem sóun þegar hann er 

óþarfur eða óhagkvæmur. Slíkur flutningur getur verið flutningur á vörum, tækjum, 

birgðum og fólki milli svæða sem er ekki að bæta neinu virði við fyrir viðskiptavininn. 

Einnig getur óþarfa flutningur á birgðum og aðföngum leitt til skemmda eða galla. Að 

auki taka óþarfa flutningar tíma frá starfsfólki sem gæti varið tímanum í virðisaukandi 

aðgerðir og geta valdið meiri þreytu og sliti á vinnuflæði. 

8. Ónýttir hæfileikar og þekking starfsmanna (e. Unused talent). Hér er um að ræða sóun 

á ónýttum hæfileikum starfsfólks. Þetta á við þegar starfsfólk sinnir starfi sem hæfir 

ekki þeirra menntun og getu og má því segja að það sé of hæft fyrir starfið. Starfsfólk 

er þá oft ekki í þeirri stöðu að nýta þekkingu sína til fullnustu eins og að þróa og bæta 

ferla innan fyrirtækis. Þegar svo stendur á eru fyrirtæki ekki að nýta starfsfólk sitt sem 

best. Einnig getur þessi tegund sóunar átt við ófullnægandi þjálfun á starfsólki eða hafa 

ekki rétt eða viðeigandi tæki og tól til að vinna verkið (Womack og Jones, 2003). 

 

2.3.3.2 Fimm af hverju og fimm hvernig 

Þegar kemur að því að leita uppi og finna vandamál með það að markmiði að ná hámarksárangri 

í rekstri er hægt að styðjast við ýmsar aðferðir og tól straumlínustjórnunar. Góð og markviss 

greiningarvinna skiptir þar lykilárangri ef árangur á að nást. Aðferðafræði sem kallast Six sigma er 

vinsæl í þessu samhengi. Six sigma hefur að geyma ýmis tól og er þar meðal annars að finna tól 

fyrir greiningarvinnu. Um er að ræða tól eða aðferðir til að greina vandamál, af hverju þau eru til 

staðar og hvernig megi leysa þau. Aðferðirnar eru svo kallaðar fimm af hverju og fimm hvernig (e. 

five whys and five hows). Spurt er fimm sinnum af hverju, til að finna rót vandans og fimm sinnum 

hvernig, til að finna lausn á vandanum. Notkun á aðferðunum saman skilar bestum árangri 

(Meran ofl., 2013). Taiichi Ohno (1988) kom fram með þessa hugmyndafræði fyrir 

framleiðslukerfi Toyota Motors. Í hvert skipti sem vandamál kom upp eða fannst hjá þeim þá 

þurfti að spyrja sig fimm sinnum hvers vegna. Með því að endurtaka spurninguna svona oft þá 

kom eðli og rót vandans í ljós ásamt lausn á vandanum. Oft kom í ljós að rót vandans var allt 

önnur en haldið var í upphafi. Til dæmis gat áætlað tæknivandamál síðan verið vandamál með 

mannauð eftir ítarlega greiningu.  
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2.3.3.3 5S fyrir betra skipulag á vinnurýmum 

5S aðferðafræðin er verkfæri straumlínustjórnunar sem fyrirtæki nota til að koma á betra 

skipulagi innan fyrirtækja. Vinnurými eru endurskipulögð þar sem verkfæri, efni og tólum er 

komið fyrir á viðeigandi stöðum eftir því hver þarf á þeim að halda í skipulagsheildinni, hversu oft 

þeirra er þörf o.sfrv. Þá eiga vinnurýmin að vera hreinsuð og þrifin reglulega. Eftir að góðu 

skipulagi er komið á er markmið að halda því við þar sem þrif og skipulag verða að venjum 

(Chapman, 2005). Það er ekki einungis viðhald á skipulagi og hreinlæti sem aðferðin fjallar um 

heldur einnig hvernig megi breyta hugarfari til að þróa meiri skilvirkni. Það felur í sér að fylgjast 

með og greina aðstæður sem leiða til stöðugra umbóta. Algengt er að fyrirtæki nýti sér 5S 

aðferðina við innleiðingu á fræðum straumlínustjórnunar þar sem markmið eru að auka 

framleiðni, koma í veg fyrir sóun og misræmi, ásamt því að stuðla að meiri öryggi í vinnuferlum 

(Bicheno og Holweg, 2009).  

5S aðferðafræðin stendur fyrir 5 skref sem eru eftirfarandi: Flokka, setja í röð, þrífa, staðla og 

viðhalda (e. sort, stabilize, shine, standardize, sustain) Skrefin fela í sér að fara í gegnum allt 

vinnurýmið, ákveða hvað er nauðsynlegt og hvað ekki, koma hlutum í röð og reglu, þrífa og setja 

upp áætlun til að viðhalda þessu verklagi (Chapman, 2005). Sjá nánar hér að neðan: 

Mynd 3: 5S ferlið (höfundur). 

 

1. Flokka (e. sort). Flokka og losa sig við þá hluti sem ekki er verið að nota né þykja 

nauðsynlegir. 

2. Skipuleggja (e. stabilize). Allir hlutir fara á viðeigandi og hentugan stað miðað við 

tilgang hlutanna.  

3. Snyrtimennska (e. shine). Vinnurými hreinsað og þrifið. 

4. Stöðlun (e. standardize). Áætlun gerð sem greinir frá kerfi til að viðhalda 

fyrirkomulaginu. 

5. Viðhalda (e. sustain). Viðhalda verklaginu með því að innleiða það í menningu 

fyrirtækisins og þannig verður verklagið að venju (Chapman, 2005). 

1S. Flokka
2S. Setja í 

röð
3S. Þrífa 4S. Staðla

5S. 
Viðhalda
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2.3.3.4 Kanban samskiptatafla 

Kanban er tól innan aðferðafræði straumlínustjórnunar sem notað er til að hafa betri stjórn á 

verkflæði og gagnsæi í fyrirtæki eða skipulagsheildum. Kanban er orð úr japönsku og merkir tafla 

eða kort. Kanban-aðferðin sem gjarnan er kölluð Kanban-teymistafla snýst um að beita sýnilegri 

stjórnun. Notast er við töflu sem greinir frá fyrirliggjandi verkefnum. Aðferðin gerir öllum í 

skipulagsheildinni eða teyminu kleift að fylgjast með stöðu mála. Verkefnin eru sýnileg öllum sem 

eykur bæði gagnsæi og samskipti. Að auki getur Kanban-tafla aukið samræmi, gert vinnuálag 

jafnara, og komið auga á vandamál og minnkað sóun (Bicheno og Holweg, 2009).  

Grunnhugmynd Kanban er fremur einföld og geta skipulagsheildir úr öllum geirum stutt sig við 

hana ef meginreglum aðferðafræðinnar er fylgt. Eitt af meginmarkmiðum Kanban er að hafa öll 

ferli og verk sýnileg ásamt því að bæta og þróa núverandi ferli í litlum skrefum út frá 

raunverulegum þörfum. Einnig er markmið með Kanban-aðferðinni að takmarka þau verk sem 

eru í vinnslu og stjórna flæðinu. Þannig er hægt að stjórna fjölda verka í vinnslu þannig að nýtt 

verkefni getur ekki hafist fyrr en annað verkefni færist áfram í verkferlinu. Slíkt kerfi kallast 

togkerfi. Stuðlað er að því að allir í fyrirtækinu eða skipulagsheildinni séu upplýstir og skilji ferlið 

á bakvið Kanban-aðferðina. Ávinningur þess ætti að vera aukin samvinna, betra verkflæði og 

áhersla á viðskiptavininn. Skapa verður heildarsýn sem styður við að hugmyndafræði Kanban nái 

fótfestu í menningu fyrirtækisins eða skipulagsheildarinnar (Burrows, 2014). 

Kanban-tafla hefur vanalega að lágmarki þrjá dálka. Dálkarnir greina frá verkefni sem á eftir 

að gera, verkefni sem eru í vinnslu og loknum verkefnum. Inn í dálkana fara miðar með því 

verkefni eða verkþætti sem þarf að sinna og er settur í viðeigandi dálk á töflunni. Oft er 

takmarkaður fjöldi verkefna leyfður í hvern dálk sem ræðst af togkerfi. Það þýðir að nýtt verkefni 

getur ekki hafist fyrr en pláss losnar í næsta dálk. Taflan gerir öllum kleift að hafa yfirsýn yfir 

verkefni og framvindu þeirra (Law og Lárusdóttir, 2015).  
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Mynd 4: Einföld útgáfa af Kanban töflu (höfundur, byggt á fræðum Kanban). 

 

Kanban-aðferðin verður að vera skýr og greinileg öllum í teyminu sem vinna samkvæmt henni 

svo hún nýtist. Teymið verður þar með að vera sammála og samstillt hvernig notkun á Kanban 

eigi að fara fram. Grundvöllur að því er að allir í teyminu komist að sameiginlegri ákvörðun um 

notagildi Kanban-töflunnar og fylgi því ávallt (Leopold og Kaltenecker, 2015). Endurgjöf á notkun 

Kanban er ekki síður mikilvæg. Teyminu gefst þá færi að leggja fram umsögn á notkun Kanban-

töflunnar (Hammarberg og Sunden, 2014). Endurgjöfin er oft í formi funda sem vanalega eru 

kallaðir töflufundir. Ákjósanlegast er að hafa þá reglulega en stutta til að teymið geti bent á það 

sem er að ganga vel og það sem betur mætti fara. Þannig er hægt að stuðla að markvissum og 

reglulegum endurbótum á kerfi Kanban (Burrows, 2014).  

2.3.3.5 Kaizen 

Kaizen er víðtæk aðferðafræði undir hatti straumlínustjórnunar. Þær aðferðir sem fjallað hefur 

verið um hér að framan eins og 5S, 5 af hverju og 5 hvernig, ásamt Kanban tilheyra einnig 

hugmyndafræði Kaizens. Kaizen er samsett orð úr japönsku þar sem Kai merkir breyting og Zen 

merkir til hins betra. Saman hafa orðin staðið fyrir hugtakinu stöðugar umbætur (Chen, Dugger 

og Hammer, 2000). Í nútímarekstrarumhverfi þar sem hraðinn eykst með degi hverjum eru 

stöðugar umbætur lykilhugtak til að halda sér samkeppnishæfum (Dean og Robinson, 1991).  

Verkefni sem á eftir að 
gera Verkefni í vinnslu Verkefni lokið
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Kaizen leggur áherslu á sífellda þróun og bætingar á ferlum til hins betra í litlum skrefum í einu, 

þar sem áhersla er lögð á að auka virði út frá sjónarmiðum viðskiptavinarins. Þannig er hægt að 

draga úr sóun, auka flæði og árangur, ásamt því að bæta öryggi á kerfisbundin máta. Til að vel 

gangi er mikilvægt að allir í fyrirtækinu eða skipulagsheildinni taki þátt og tileinki sér aðferðir og 

hugmyndafræði Kaizen (Malik og YeZhuang, 2006).  

Til að ná enn meiri árangri með Kaizen er algengt að fyrirtæki noti aðferð sem kallast Kaizen-

atburðir (e. Kaizen events). Kaizen-atburðir er vel skipulagt umbótaferli þar sem teymi er sett 

saman og einblínir á það að bæta ákveðið ferli. Ákjósanlegt er að setja teymið saman þvert á 

deildir. Teymið vinnur saman í stuttum lotum þar sem ferli er rýnt með ítarlegri greiningu og 

úrbætur lagðar fram. Þannig geta fyrirtæki enn frekar stuðlað að því að markvisst sé unnið að 

stöðugum umbótum (Farris ofl., 2008). 

2.3.3.6 Flöskuhálsar í verkferlum verkefna 

Kenningar um flöskuhálsa (e. theory of constraints - TOC) greina frá svokölluðum veikum hlekkjum 

sem finna má í ferlum. Gert er ráð fyrir að hvert einasta ferli innihaldi að minnsta kosti einn 

flöskuháls sem getur hægt á ferli og komið niður á gæðum þess (Goldratt, 1990). Fyrirtæki þurfa 

að skoða vel eigin ferli og skipuleggja þau til að greina hvernig ferlum innan fyrirtækis er 

raunverulega háttað. Vanalega er um að ræða keðjuverkandi þætti innan ferla sem hver hefur 

áhrif á annan. Veikasti hlekkur keðjunnar, eða það sem kallast flöskuháls, er hægt að greina í 

flestum ferlum og koma fljótt í ljós við skoðun.  

Hins vegar þarf að setja fram skýr markmið og inna af hendi vinnu og mælingar til að greina 

megi flöskuhálsa og rót vandans í ferlum (Watson o.fl., 2007). Til að auka líkur fyrirtækis á að 

halda í við þá hröðu þróun sem á sér stað í nútímasamfélagi og hámarka virði er nauðsynlegt að 

skoða öll ferli reglulega og greina slíka flöskuhálsa. Þannig er hægt að greina og laga rót vandans 

til að stuðla að árangursríkari ferlum sem styðja við stefnu og markmið fyrirtækisins, þar sem 

byrja ætti á að vinna að úrbótum á veikasta hlekknum og svo koll af kolli. Ásamt því þarf sífellt að 

vinna markvist að stöðugum bætingum á öllum ferlum (Goldratt, 1990).  

Því er mikilvægt að fyrirtæki gefi sér tíma til að þjálfa upp eða ráða inn starfsmenn og jafnvel 

teymi, eftir stærð fyrirtækis, sem hafa þekkingu og reynslu á því að greina og finna lausn á 
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flöskuhálsum innan ólíkra ferla. Fyrsta skrefið er að kanna hvað veldur vandamálinu og greina 

það áður en unnið er að lausn og breytingum á því. Einnig er vandasamt hvernig eigi að innleiða 

lausnir til að ná fram þeim breytingum sem þörf er á, til að kalla fram úrbætur á ferlum, og því er 

ávallt þörf á að taka mið af hverju fyrirtæki eða deild fyrir sig í slíkum aðgerðum (Cox et al, 2005).  

2.4 Innleiðing straumlínustjórnunar og fyrirtækjamenning 

Straumlínustjórnun er hugmyndafræði sem teygir sig inn í alla anga fyrirtækis líkt og hefur komið 

fram, þar sem hægt er að styðjast við tól og aðferðir við innleiðingu. Hins vegar er 

heildarhugmyndafræðin á bak við straumlínustjórnun mikilvægasti þátturinn þar sem stærsti 

partur hennar, eða 80%, tengist fyrirtækjamenningunni (Larsson, 2008). Þegar fyrirtæki taka þá 

ákvörðun að kynna sér aðferðir straumlínustjórnunar, oftast með það markmið að innleiða 

aðferðir hennar í fyrirtæki eða skipulagsheildir, þá kallar það á breytingar. Stefna fyrirtækisins 

getur breyst og þar með markmið. Oft er það stjórn fyrirtæksins eða starfsmenn þess sem eru að 

kalla eftir einhvers konar breytingum á starfsháttum eða ferlum innan veggja fyrirtækis sem leiðir 

til innleiðingar á aðferðum straumlínustjórnunar (Womack ofl., 2007). Líkt og gefur að skilja þá 

eru ýmis flækjustig sem fylgja innleiðingu á nýrri stefnu og starfsháttum og þá er vert að líta til 

breytingastjórnunar. Góður undirbúningur er fyrst og fremst lykillinn að því að breytingar 

heppnist eins vel og á er kosið. Þá er átt við að kortleggja ferlin sem breyta á með aðgerðaráætlun 

þar sem markmið eru tímasett þ.e. hvernig innleiðing breytinga með kerfisbundnum hætti á, og 

mun, fara fram (Myers, Hulks og Wiggin, 2012).  

Það er þó ekki svo að allar flækjur megi leysa með skipulagi og undirbúningi á innleiðingu 

breytinga. Mannlegi þátturinn getur verið einn veigamesti þátturinn þegar kemur að breyttum 

starfsháttum eða umhverfi. Hegðun fólks er mismunandi og má því alltaf gera ráð fyrir einhverri 

andstöðu meðal starfsfólks. Fyrirtækjamenning er ríkur þáttur í öllum fyrirtækjum og 

skipulagsheildum þar sem erfitt getur reynst að breyta hegðun og menningu vinnustaðarins. Því 

getur mannauður vinnustaðarins gjarnan verið flóknasta hindrunin í breytingarferlum (Kotter, 

2012; Huy og Mintzberg, 2003). Þá er fyrirtækjamenning einn helsti helsti þáttur fyrirtækja og 

skipulagsheilda sem hefur áhrif á árangur og velgengni þeirra. Því þarf að vanda vel til verka. 

Breytingar geta verið misjafnlega flóknar og umfangsmiklar en hafa alltaf einhver áhrif á 
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mannauðinn. Upplýstur mannauður þar sem allt starfsfólkið tekur þátt í breytingunum er 

vænlegast til vinnings. Oftast eru ýmsir þættir sem þarf að breyta og byggja upp á ný. Þar á meðal 

hugsunarháttur, viðhorf og hegðun, ásamt ferlum sem notast hefur við í lengri tíma innan 

fyrirtækis (Maskell og Kennedy, 2007). 

2.5 Átta þrep Kotters til árangursríkrar breytingastjórnunar 

Í fræðiskrifum Dr. John Kotters er greint frá líkani sem skipt er niður í átta þrep. Það mætti segja 

sem svo að þrepin séu eins konar uppskrift að árangursríkri breytingastjórnun. Þrepin átta ná yfir 

undirbúning á breytingarferli sem felur í sér skipulag og hönnun á verkefnum, innleiðingu þeirra 

ásamt eftirfylgni. Þrepin fela í sér leiðir til að beita leiðtogahæfni þar sem allir starfsmenn 

skipulagsheildar eru virkjaðir til þátttöku í breytingum. Góð og virk samskipti spila þar 

lykilhlutverk (Kotter, 2012). Fjallað verður betur um hvert þrep hér að neðan.  

1. Þrep – Skynjuð þörf fyrir breytingar (e. create urgency). Lykill að breytingum er að þörf 

sé fyrir breytingar til að byrja með. Stjórnendur og jafnframt starfsfólk verða að gera 

sér grein fyrir þörfinni á breytingum og í hverju þær felast. Því er mikilvægt að miðlun 

upplýsinga á breytingum sé óhindruð manna á milli þannig að sameiginlegur skilningur 

verði til um mikilvægi og markmið breytinga. Sé vel að þessu staðið er líklegt að 

samvinna náist og að breytingaferlið verði áhrifaríkt. 

2. Þrep – Myndun leiðbeinandi bandalags (e. form a powerful coalition). Það er nánast 

ógerlegt að standa einn í breytingum innan skipulagsheildar. Því er mikilvægt að mynda 

öflugt bandalag. Kotter talar um að finna lykilstarfsmenn sér við hlið sem aðstoða og 

styðja innleiðingu breytinganna. Ákjósanlegt er að slík teymi séu byggð upp með 

fjölbreytileikann að leiðarljósi. 

3. Þrep – Þróun framtíðarsýnar og aðgerðaráætlunar (e. create a vision for change). 

Kotter (2012) leggur ríka áherslu á að móta skýra framtíðarsýn sem er miðlað til allra 

sem eiga í hlut. Framtíðarsýnin á draga fram mynd af því sem stefnt er að, þar sem sýnt 

er fram á mikilvægi allra í þátttöku á að móta slíka framtíð. Lykilatriði er að framsetning 

framtíðarsýnar sé auðskiljanleg, raunhæf, einföld og vekji áhuga starfsmanna. 
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4. Þrep – Miðlun framtíðarsýnar (e. communicate the vision). Í þessu skrefi skiptir sköpum 

að breytingarleiðtogar séu góð fyrirmynd þar sem skilaboð eru skýr. Í því felst að sýna 

leiðbeinandi hegðun fyrir aðra starfsmenn og nýta sér fjölbreyttar leiðir til að miðla 

henni áfram. Sífelld endurtekning á hegðun smitar vanalega út frá sér þar sem markmið 

er að ný framtíðarsýn nái fótfestu í huga og athöfnum fólks. Miðlun framtíðarsýnar á 

að byggja á tvíhliða samskiptum þar sem möguleiki er alltaf á að framtíðarsýnin breytist 

með tímanum. 

5. Þrep – Virkja starfsmenn til aðgerða (e. remove obstacles). Helsta hindrun 

breytingaferla er mannauðurinn sjálfur. Hann getur verið tregur til og ómóttækilegur 

fyrir breytingum þrátt fyrir miðlun á framtíðarsýn. Rík menning er hér helsta ástæðan. 

Allt sem flokkast getur sem hindrun á breytingum verður að greina sem allra fyrst og 

fjarlægja þær. Það getur leitt til þess að breyta þurfi skipulagi eða kerfum. Þá er 

mikilvægt að leggja grundvöll sem er móttækilegur fyrir ábendingum þar sem starfsfólk 

fær að nota rödd sína og á hana er hlustað. Starfsfólk verður að skynja og finna að það 

skipti máli. 

6. Þrep – Myndun skammtímasigra (e. create short term wins). Breytingaferli geta verið 

löng og krefjandi og því er mikilvægt að setja sér skammtímamarkmið sem öll 

skipulagsheildin er hluti af. Verkefni geta verið veigamikil og því er mikilvægt að skipta 

þeim niður í minni verkefni. Þannig er líklegra að starfsfólk sjái og finni fyrir árangri. Allt 

sem til þarf verður þess virði þar sem árangur hefur hvetjandi áhrif á eintskalinga og 

teymi. Þegar þeim markmiðum er náð er mikilvægt að gefa sér tíma og fagna þessum 

smásigrum.  

7. Þrep – Árangur metinn og enn frekari breytingar mótaðar (e. build on the change). 

Mikilvægt er að fagna smásigrum líkt og kom fram hér að ofan en einnig er mikilvægt 

að móta ný markmið sem stuðla að breytingum. Þannig er hægt að tryggja að unnið sé 

að stöðugum umbótum. Þegar markmiði er náð og árangur sjáanlegur geta einhverjir 

upplifað að verkefni sé lokið. Þá er sú hætta alltaf til staðar að skipulagsheild fari aftur 

í gamla farið. Því er mikilvægt að stöðugri en jafnri pressu sé haldið af hálfu þeirra sem 

standa fyrir breytingunum. 



 

31 

 

8. Þrep – Festa breytingar í menninguna (e. anchor the change in corporate culture). Eftir 

innleiðingu á breytingarferli sem skilað hefur árangri og settum markmiðum, þarf að 

festa breytingarnar til langframa í menningu skipulagsheildarinnar. Markvisst þarf að 

miðla því áfram manna á milli að breytingarnar séu komnar til að vera. Það er gert með 

góðu fordæmi breytingaleiðtoga og stjórnenda með þolinmæði og þrautseigju að 

vopni. Það getur nefnilega tekið tíma og verið krefjandi verkefni að breyta hegðun og 

hugsun fólks. Til að árangur náist er mikilvægt að góð samskipti séu í hávegum höfð. 

Hægt er að meta árangur til dæmis með því að eiga samtöl við starfsfólk (Kotter, 2012).  

Mynd 5: Átta þrep Kotters að árangursríkum breytingum (höfundur, byggt á fræðum Kotters) 

 

 

 

Hér að ofan má sjá mynd til skýringaauka. Átta þrep Kotters til árangursríkrar 

breytingastjórnunar hefur sannanlega reynst vera árangursríkt tól við innleiðingu 

skipulagsbreytinga. Ferlið getur ennfremur hjálpað til við að skilja og leiða slíkar breytingar 

(Kotter, 2012). 

2.6 Upplýsingamiðlun manna á milli í fyrirtæki 

Við innleiðingu á straumlínustjórnun er ætlunin einnig að auka samskipti og samvinnu á milli 

aðila. Þá er mikilvægt að hafa í huga þætti upplýsingamiðlunar. Upplýsingamiðlun snýr að því að 

miðla upplýsingum manna á milli, líkt og orðið gefur til kynna. Slík miðlun getur verið t.d. verið í 
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formi hugmynda, skoðana og fræðilegra upplýsinga sem skipst er á. Ferlið er hringrás milli 

einstaklinga eða hópa og getur ekki verið einhliða ef vel á að takast. Þau samskipti sem eiga sér 

stað við miðlun upplýsinga geta verið formlegt eða óformlegt ferli. Formlegt ferli væri þá eins og 

skipulagður fundur eða kennsla en óformlegt ferli væri t.d. samtal á milli manna (Kreitner, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að menning innan fyrirtækja (e. organizational culture) skiptir miklu máli 

þegar kemur að því að styðja eða hindra miðlun á upplýsingum. Til að árangur náist þurfa aðferðir 

við miðlun upplýsinga að slá í takt við menningu fyrirtækisins. Það fer allt eftir aðstæðum og 

tegund upplýsinga hvers fyrirtækis hvaða aðferðir og tól henta hverju sinni (Heath, 2003; 

Firestone og McElroy, 2005). Menning fyrirtækja kemur fram í venjum, gildum, viðhorfi og 

viðmiðum sem geta haft áhrif á skoðanir, hegðun og samskipti milli einstaklinga. Shein (2004) vill 

meina að sterk tengsl séu á milli velgengni fyrirtækja og þeirrar menningar sem ríkir í fyrirtæki. 

Þá verða upplýsingar að vera tiltækar og aðgengilegar innan fyrirtækja þegar þörf er á. 

Aukinheldur er þekkingarstjórnun mikilvægur liður í að hagkvæmni sé í þeim upplýsingum sem 

fyrirtækið býr að (Heath, 2003). Stjórnendur eru þeir sem beita þurfa þekkingarstjórnun þar sem 

markmið eru skýr, sem leiðir til þess að starfsfólk viti hvaða skyldur og hlutverk þau hafa innan 

fyrirtækisins. Beiting á þekkingarstjórnun er partur af því að að móta og viðhalda góðri 

fyrirtækjamenningu (Dalkir, 2005). Samkvæmt Politis (2003) þarf að ríkja traust milli allra innan 

fyrirtækis til að vel takist að rótfesta upplýsingamiðlun í menninguna. Gagnkvæmt traust er lykill 

að velgengni. Traust ýtir undir aukin samskipti sem stuðlar að miðlun upplýsinga. 

2.7 Tannsmíði á Íslandi 

Það er talsverður skortur af íslenskum rannsóknum um sögu tannsmiða eða þróun 

tannsmiðafagsins hér á landi. Þó er til ágrip af sögu Tannsmiðafélags Íslands sem er að finna í 

bókinni Tannsmiðatal (1994). Tannsmiðir á Íslandi eru löggilt heilbrigðisstétt og starfa nú 

samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 sem tóku gildi þann 1. janúar 2013 líkt 

og áður var nefnt. Embætti landlæknis veitir svo tannsmiðum starfsleyfi á Íslandi í samræmi við 

gildandi lög og reglugerðir að loknu háskólanámi ásamt því að sinna eftirliti á starfsemi 

stéttarinnar (Embætti landlæknis, 2012). Með tilkomu þessara laga er ljóst að auknar kröfur voru 
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gerðar til ýmissa þátta í rekstri fyrirtækja sem starfa í tannsmíði líkt og annarra innan 

heilbrigðisstétta. 

Með reglugerð nr. 323/1972 gerði menntamálaráðherra tannsmíði að löggiltri iðngrein. Sú 

ákvörðun ráðherra var gerð með stoð í iðnfræðslulögum nr. 48/1966, og samkvæmt ósk 

tannsmiða. Einnig var það í samræmi við það sem var í nágrannalöndunum, þar sem tannsmíði 

var viðurkennd sem iðngrein (Lög um um tæknimenntaðar heilhrigðisstéttir, nr. 64/1971). Fyrst 

um sinn var námið fjögur ár. Nú er námið þriggja ára nám á háskólastigi og er kennt í 

tannlæknadeild Háskóla Íslands. Svo hefur verið frá árinu 2008. Með flutningi fagsins á 

háskólastig voru meiri kröfur gerðar á fræðilega hlið fagsins samhliða verklegum þáttum 

(Tannsmiðafélag Íslands, 2014).  

Ef horft er til daglegra starfa tannsmiða er ljóst að tannsmiðir vinna í samstarfi við tannlækna 

að hönnun og smíði tanngerva eða lækningartækja (e. medical device) í munnhol. Smíðin flokkast 

sem sérsmíði á lækningartækjum samkvæmt gildandi löggjöf. Sérsmíðuð lækningatæki eru 

skilgreind á þann máta að þau séu gerð að skriflegri beiðni tannlæknis sem hefur réttindi og 

heimild til þess. Lækningartækin eru sérsmíðuð og búa yfir þeim eiginleikum sem ætlast er til og 

aðeins getur sá sjúklingur notað tækið sem fyrirfram var ákveðið (Reglugerð um lækningartækni 

nr. 934/2010). Ferlin sem stuðst er við í gerð tanngerva geta verið mislöng og miskrefjandi. Þá er 

einnig handbragð hvers og eins ólíkt. Hvernig ferli, gæðamál og þróun tannsmíðarinnar standa 

getur verið erfitt að segja til um nema skráningarferli um það sé til staðar. Þá er ljóst að fyrirfram 

ákveðin ferli og skráningarleiðir eru þar nauðsynleg verkfæri.  

Hins vegar er ekki notast við viðurkennda skráningartækni eða skráningarferli við gerð á 

tanngervum í náminu hérlendis. Þrátt fyrir miklar framfarir í tækni og vísindum innan 

tannheilbrigðismála hafa breytingar verið tiltölulega hægfara innan fagsins. Fremur hægfara 

breytingar eiga sér stað í námsskrá tannheilbrigðisstétta þegar nýjasta tækni og vísindi eru annars 

vegar. Rannsóknir hafa greint frá því að kennarar tannheilbrigðisstétta taki seint við sér í að fylgja 

eftir þessari þróun í kennslu sinni (Eaton, Reynolds, Grayden, Wilson, 2008; Hendricson & 

Chohen, 1999; Tedesco, 1995). 
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 Embætti landlæknis hefur gefið það út að á Íslandi sé markvisst verið að vinna að því að 

bæta gæðamenningu innan heilbrigðisstétta sem eigi að tryggja að gæðin skili sér í framleiðslu 

og þjónustu (Landlæknir, e.d.; Þingskjal 604. 470. mál., 2012-2013). Þá leggur stjórn 

Tannsmiðafélags Íslands mikið uppúr því að starf þeirra sé metið að verðleikum og hafa því útbúið 

siðareglur fyrir félagið. 

Tannsmiðafélag Íslands leggur sig einnig fram við að skipuleggja og stuðla að menntun og 

endurmenntun tannsmiða á Íslandi með því að bjóða reglulega uppá námskeið og fræðslu 

(Tannsmiðafélag Íslands, 2003). Að lokinni þessari fræðilegri umfjöllun er komið að 

aðferðafræðinni sem beitt var í rannsókn þessari. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknarsnið sem valið var að nota og sem hentaði rannsókn 

þessari. Til að afla gagna var notast við þrjár aðferðir þ.e. viðtöl, rýnihópar og athuganir sem allar 

flokkast undir eigindlega aðferðafræði í rannsóknum. Rannsóknaraðferðin sem notuð var nefnist 

starfendarannsókn og verða henni hér gerð betri skil ásamt því að fara yfir þátttakendur, 

gagnaöflun, úrvinnslu og greiningar á þeim. Í lok kaflans verður síðan komið inn á siðferðisleg 

atriði og annmarka rannsóknarinnar. Í gegnum allt ferlið hélt rannsakandi dagbók þar sem hann 

skrifaði minnisblöð eftir öll viðtöl, fundi eða samræður og annað sem gæti hafa nýst rannsókn 

þessari. Í viðauka 6 má sjá umrædd minnisblöð. 

Markmið rannsóknarinnar var að greina alla helstu starfsemi tannsmíðastofu fremur ítarlega. 

Með ítarlegri greiningu var hægt að skoða hvernig skipulag og verkferlum er háttað innan 

skipulagsheildarinnar. Til að öðlast ólík sjónarhorn á viðfangsefninu þótti rannsakanda 

nauðsynlegt að beita ólíkum aðferðum við öflun gagna meðan á rannsókn stóð, ásamt því að fá 

svar við rannsóknarspurningunni: 

 Hvernig má betrumbæta verkferli með aðferðum straumlínustjórnunar í tannsmíði á 
Íslandi? 

3.1 Fræðasýn og viðhorf  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að finna leiðir og lausnir sem varpað geta ljósi á svör við 

rannsóknarspurningunni sem er rauði þráður ritgerðarinnar. Oft þarf að nýta sér ýmsar og jafnvel 

ólíkar leiðir og aðferðir til að nálgast það sem leitast er eftir. Þá getur verið hentugt að blanda 

saman aðferðum ef rannsakandi telur þess þörf við öflun og greiningu á gögnum. Rannsakandi er 

opin fyrir margs konar aðferðum í rannsóknarferðalagi sínu og metur aðstæður hverju sinni og 

leggur grunn að hagnýtum niðurstöðum (Creswell, 2014). 

Þegar rannsakandi leggur af stað í rannsóknarferðalag sitt þá hefur hann ákveðnar hugmyndir 

og væntingar, meðvitaðar eða ómeðvitaðar. Hér á eftir tölum við um fræðasýn og viðhorf (e. 

pragmatic worldview) sem eru þær forsendur sem hafa hvað mest áhrif á val á 

rannsóknaraðferðum sem notast á við (Sigríður Halldórsdóttir, 2013), sérstaklega vegna eðli 

þessarar rannsóknar sem er að rannsaka ferli verkefna og hafa áhrif á ferlið með innleiðingum 
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breytinga. Leitast þarf eftir að varpa ljósi á raunveruleikann eins og hann er. Rannsakandi þarf að 

leggja sig fram við að gæta nærgætni og hlutleysis við túlkun á gögnum. Ásamt því að reyna að 

skilja sjónarhorn og upplifun þeirra einstaklinga sem taka þátt í rannsókninni þannig að þeirra 

hlið komi sem skýrast fram (Creswell, 2014). 

3.2 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir henta vel þegar bæta á ferla eða vinnulag á vinnustað eða í eigin starfi 

með því að skoða athafnir og rannsaka ferli með gagnrýnni hugsun. Þá er markvisst verið að þróa 

og breyta athöfnum með viðeigandi hætti þar sem meginmarkmið er að betrumbæta og draga 

má heilmikinn lærdóm af ferlinu sjálfu (Hafþór Guðjónsson, 2008). Líkt og hefur komið fram var 

rannsókn þessi gerð til að betrumbæta verklag og skipulag á tannsmíðastofu sem er með þeim 

stærri á landinu. Rannsakandi byrjaði sjálfur störf þar í kjölfar fyrsta viðtals við vinnustað um 

umrædda rannsókn. Það gerði rannsakanda auðvelt fyrir að geta fylgst með öllum ferlum náið og 

kortlagt hvar betur mætti fara ásamt því að geta fylgst með athöfnum og vinnulagi hvers og eins. 

Þannig var auðvelt að skrá niður allt sem rannsakanda þótti áhugavert og gæti mögulega gagnast 

rannsókn þessari, m.ö.o. voru vettvangsathuganir skrifaðar niður.  

Talið er að Þjóðverjinn Kurt Lewin sé einn af upphafs talsmönnum starfendarannsókna. Hann 

talaði fyrir því að starfsmenn og rannsakendur skyldu rannsaka starfsemi innan frá á markvissan 

máta. Hann lagði upp með hringlaga ferli eða spíral sem væri í stöðugu flæði. Ferlið byggist á 

þáttum þar sem allir haldast í hendur, áætlun er sett fram eftir að ferlið hefur verið skoðað og 

tillögur að úrbótum eru settar fram. Því næst er áætluninni hrint í framkvæmd og ferlinu, sem 

breyta á, breytt á markvissan hátt og fylgst með framgangi mála. Þar á eftir er árangur 

breytinganna metinn eða mældur þar sem þróun ferilsins er vel tíundað og framhald metið 

samkvæmt því (Jóhanna Einarsdóttir,2009; McNiff, 2017). 
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Mynd 6: Hringrás starfendarannsókna (höfundur, byggt á hugmyndum Kurt Lewin) 

 

Ólíklegt er að aðferð starfendarannsókna muni leiða til lokaniðurstaða eða lokasvars heldur 

fremur leiða til nýrra spurninga sem viðheldur þróun og þroska ferlisins (Hafdís Jónsdóttir, 2011).  

Í einföldu máli er meginmarkmið starfendarannsókna að leita að nýrri þekkingu og skilningi til 

að gera atferli skilvirkara með því að betrumbæta ferli á markvissan máta líkt og aðrar 

rannsóknaraðferðir leggja upp með. Þessi aðferð er hins vegar frábrugðin hefðbundnum 

rannsóknaraðferðum að því leyti að rannsakandinn er sjálfur hluti af rannsókninni og er gjarnan 

miðpunktur rannsóknarinnar og getur því haft áhrif á hana (McNiff, 2013).  

Gagnasöfnun rannsóknarinnar á sér stað yfir allt ferlið; alveg frá upphafi þess við 

áætlunargerð, við framkvæmd áætlunarinnar og þar til árangurinn er metin (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2009). Algengast er að nota eigindlega aðferðafræði við söfnun gagna í 

starfendarannsóknum og vanalega með blandaðri aðferð. Þá er átt við að notast sé við ýmsar 

aðferðir sem heyra undir eigindlegar aðferðir; líkt og viðtöl, athuganir, rýnihópar og samræður 

(McNiff, 2017; Merriam og Tisdell, 2015).  

3.3 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindleg rannsóknaraðferð er aðferð sem hentar vel þegar skoða á reynslu, upplifanir og 

skoðanir viðmælenda og rýnt er í hluti í sínu náttúrulega umhverfi ásamt því að leita eftir dýpri 

skilningi á viðfangsefninu (Merriam og Tisdell, 2015). Eigindleg rannsóknaraðferð var því kjörin 
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aðferð fyrir þessa rannsókn þar sem upplifun og skoðanir heillar skipulagsheildar voru skoðaðar 

náið. Rannsakandi setur sig í aðstæður þeirra sem verið er að skoða til að öðlast skilning á þeirra 

sjónarhorni og aðstæðum og reynir þannig að fanga þeirra upplifun af veruleikanum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Rannsakandinn sjálfur spilar lykilhlutverk í gagnaöflun þar sem hann er helsta 

rannsóknartækið og stjórnar hversu öflug gagnasöfnun fer fram og um leið hvernig túlkun og 

skilning hann öðlast á gögnunum. Rannsakandi er því hluti af rannsókninni og hann þarf að vera 

í stakk búinn til að skapa jafningjagrundvöll fyrir náin og virðingarík samskipti, þar sem gagnaöflun 

fer vanalega fram í samskiptum líkt og í viðtölum og rýnihópum. Þá er takmarkað hægt að alhæfa 

út frá niðustöðum yfir á víðara samhengi þar sem niðurstöður hvíla á hlutlægu mati viðmælenda 

(Creswell, 2014). 

3.4 Viðtöl 

Viðtöl eru verkfæri til að afla gagna í rannsóknum þar sem meginmarkmið er að kynnast 

viðmælanda og öðlast skilning á hans upplifun og því sem hann hefur að segja um viðfangsefnið 

(Kvale o.fl., 2009).  

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum geta verið margs konar; allt frá því að vera stöðluð, 

hálfstöðluð eða óstöðluð. Rannsakandi ákveður fyrirfram hvert umræðuefnið er í ljósi þess að 

hann er að afla sér upplýsinga um áður ákveðið málefni. Stöðluð viðtöl notast við fyrirfram 

útbúinn spurningalista en hálfstöðluð viðtöl eru byggð á viðtalsramma með grunnspurningum 

sem rannsakendur nota sér til stuðnings. Hins vegar er sveigjanleiki í hvaða röð spurningarnar eru 

settar fram.  

Hlutverk rannsakenda er síðan að gefa viðmælendum færi á að tala frjálst út frá þeim 

spurningum sem lagðar eru fram. Óstaðlað viðtal líkist meira samræðum þar sem samtalið getur 

þróast í allar áttir þar sem rannsakandi gefur viðmælanda nokkuð frjálsar hendur um að tjá sig 

(Esterberg, 2002). Viðtöl geta verið á ansi persónulegum nótum þar sem verið er að afla 

upplýsinga um viðhorf hvers og eins. Mikilvægt er því að skapa jafningjagrundvöll þar sem traust 

ríkir á milli einstaklinga (Helga Jónsdóttir, 2013). Vaninn er að taka upp viðtal og skrá það niður 

til síðari úrvinnslu (Kvale o.fl., 2009).  
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Tekin voru tvö viðtöl á fyrstu stigum rannsóknarinnar en viðtalsramma má sjá í viðauka 1 og 

2. Yfir allt rannsóknarferlið fóru fram óformleg viðtöl við starfsfólk sem voru jafnframt 

þátttakendur rannsóknarinnar. Viðtölin voru mikilvægur liður í því að kynnast starfseminni vel og 

afla upplýsinga ásamt því að kafa dýpra í sjónarmið hvers og eins og fá innsýn inn í þeirra skilning 

á starfseminni. 

Upphaflega var hálfstaðlað viðtal tekið við eiganda fyrirtækisins ásamt tveimur tannsmiðum 

þess sem báðir eiga hlut í fyrirtækinu og sinna flest öllum hliðum reksturs og starfsemi þess. Þar 

kynnti rannsakandi fyrir þeim hugmyndir sínar um tiltekna rannsókn sem stuttu seinna leiddi til 

þess að rannsakanda var boðið starf hjá umræddu fyrirtæki, í hlutverki tannsmiðs og 

verkefnastjóra, líkt og áður segir. Það gerði rannsakanda auðvelt fyrir að kynnast 

rannsóknarefninu mjög náið á skömmum tíma og átta sig fljótlega á þeim ferlum sem betur máttu 

fara. Líkt og segir hér að ofan fóru fram óformleg samtöl við þátttakendur reglulega á öllum 

stigum rannsóknarinnar. Þannig gat rannsakandi öðlast skilning á þeirra sýn á framgangi 

rannsóknarinnar og tekið upplýsta ákvörðun um næsta skref rannsóknarinnar. Rannsakandi 

notaðist við minnisblöð og dagbók til að halda utan um þau samtöl sem fóru fram sem jafnframt 

má finna í viðauka 6 í ritgerð þessari. 

3.5 Rýnihópar 

Aðferð sem gjarnan er notuð í eigindlegum rannsóknum til að afla gagna er notkun á svokölluðum 

rýnihópum. Þá eru valdir einstaklingar í hóp þar sem málefnið er fyrirfram ákveðið út frá 

rannsóknarefninu. Fyrrnefnd aðferð gefur rannsakanda tækifæri til að beina athygli að hóp 

viðmælenda þar sem meginmarkmið er að hafa viðmælendur í forgrunni og leyfa þeim að halda 

umræðunni gangandi. Samtöl í rýnihópum velta á þátttöku og ummælum allra í hópnum en 

rannsakandi er í hlutverki hlustanda sem stýrir umræðunni á rétta braut ef til þess þarf. Þá hvetur 

hann einnig alla aðila hópsins til að grípa orðið og segja frá sinni afstöðu (Krueger og Casey, 2014). 

Rýnihópar henta gjarnan vel þegar rannsaka á efni þar sem ekki miklar upplýsingar eru til 

staðar. Samræður sem spretta upp í rýnihópum leiða oft til nýrra upplýsinga sem rannsakandi 

hafði ekki fyrir. Hins vegar leiðir sú aðferð ekki til ákveðinnar niðurstöðu en rannsakanda gefst 
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tækifæri til að öðlast skilning og afstöðu viðmælenda sem gjarnan eru ólíkir með mismunandi 

afstöðu til málefnisins. 

Hins vegar getur reynst áskorun að fá alla til að tjá sig og eru því aðilar hópsins oft misjafnlega 

virkir. Það getur stafað af ýmsum ástæðum t.a.m. að aðilar séu með misjafnan áhuga á málefninu 

eða málefnið er viðkvæmt fyrir einhverja aðila og einstaklingar því ekki tilbúnir að tjá sig um það 

fyrir framan allan hópinn. Þá eru sumir jafnvel vanir að tjá sig lítið meðan aðrir eru áberandi og 

ríkjandi persónuleikar í samræðum. Það er hlutverk rannsakenda að reyna að skapa grundvöll þar 

sem traust og virðing ríkir þannig að öllum líði sem þeir geti talað hreint út (Sóley S. Bender, 

2013). Rýnihópar eru ekki endilega taldir vera hentugasta aðferðin þegar skoða á persónuleg 

málefni líkt og kynjatengd málefni og ofbeldi af einhverju tagi svo eitthvað sé nefnt (Krueger Og 

Casey, 2014). 

Ákveðið var að notast við rýnihóp í þessari rannsókn (viðtalsramma og minnisblöð má finna í 

viðauka 3, 4, 5 og 6) þar sem rannsakenda þótti nauðsynlegt að kanna skoðun og upplifun allra 

starfsmanna tannsmíðastofunnar á núverandi verklagi og skipulagi. Einnig taldi rannsakandi það 

líklegast til árangurs til að fá alla starfsmenn til að vera hluti af rannsókn þessari þar sem hlustað 

var á skoðanir og tillögur allra. Með slíkri nálgun er ekki einungis hægt að nálgast skoðanir aðila 

heldur er líka hægt að fá dýpri upplýsingar um hvað liggur á bakvið þessar skoðanir á því málefni 

eða vandamáli sem verið er að greina (Morgan, 2018). Loks taldi rannsakandi þessa leið vera 

hentuga til að innleiða breytingar og fylgjast með framgangi mála ásamt því að gefa aðilum 

hópsins reglulega færi á því að láta skoðanir sínar í ljós gagnvart þeim breytingum sem verið væri 

að innleiða (Krueger og Casey, 2014). 

3.6 Athuganir 

Ein af þeim aðferðum sem eigindleg aðferðafræði fjallar um eru athuganir sem ýmist geta verið 

þátttökuathugun eða vettvangsathugun sem getur þá verið með eða án þátttöku. Meginmunur 

þar á er að einstaklingar vita að rannsókn á sér stað í þátttökuathugunum en hins vegar þarf svo 

ekki að vera í vettvangsathugunum. Þegar athuganir án þátttöku eiga sér stað lætur rannsakandi 

lítið á sér bera og er óvirkur á vettvangi. Hins vegar er rannsakandi gjarnan hluti af umhverfinu 
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þar sem rannsókn fer fram og þátttakendur eru upplýstir um hver staða rannsakenda er í 

þátttökuathugunum eða vettvangsathugunum (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Athuganir eru gjarnan nýttar til hliðsjónar við viðtöl til að öðlast dýpri skilning og fá betri 

heildarmynd á rannsóknarefni og þær aðstæður sem verið er að rannsaka í sínu náttúrulega 

umhverfi. Þessi aðferðafræði hentar gjarnan vel þegar rannsaka á atferli, samskipti eða greiningu 

á ákveðnu ferli (McMillan, 2004). Þegar notast er við athuganir reynir á rannsakanda að nýta virka 

hlustun og skynja það sem fyrir augu ber af með fullri athygli. Þannig er möguleiki að nálgast 

rannsóknarefni með heilrænni nálgun þar sem markmið rannsakanda er að víkka sjóndeildarhring 

viðfangsefnisins og þannig öðlast dýpri skilning á því (Tierney, 2007). Rannsakandi getur ýmist 

verið hluti af athugun, þ.e. þátttakandi, eða hlutlaus þar sem hlutverk hans er að láta lítið á sér 

bera en hann fylgist þó náið með. Í báðum tilvikum skrásetur rannsakandi á minnisblöð það sem 

hann heyrir og sér. Eftir að athugun lýkur skráir rannsakandi hjá sér nánar það sem fór fram í 

athugun ásamt sínum eigin vangaveltum er tengjast rannsóknarefni. Til að auka líkur á nákvæmri 

skrásetningu er ákjósanlegast að skrá niður sem allra fyrst eftir að athugun lýkur (Merriam og 

Tisdale, 2015).  

Í ljósi þess að rannsakandi vinnur á umræddum stað þar sem rannsókn þessi fór fram má því 

segja að athuganir hafi átt sér stað ansi reglulega. Á u.þ.b. þriggja vikna fresti í fjóra mánuði voru 

fyrirfram skipulagðir töflufundir þar sem farið var yfir stöðu mála þar sem umræðan snérist að 

mestu leyti um framgang rannsóknar. Þar gafst öllum tækifæri til að láta skoðun sína í ljós og 

sköpuðust gjarnan fjölbreyttar og áhugaverðar umræður. Rannsakandi skrifaði niður hjá sér það 

sem þar fór fram bæði á meðan fundi stóð en ítarlegri skrif áttu sér stað eftir fund. Einnig 

sköpuðust oft óskipulagðar umræður á vinnutíma sem rannsakanda þóttu áhugaverðar og jafnvel 

skipti máli fyrir þessa rannsókn. Var rannsakandi því ávallt með dagbók við hendi á borðinu sínu 

sem hann gat gripið í og skrifað niður minnispunkta en minnisblöð þar að lútandi má finna í 

viðauka 6.  
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3.7 Þátttakendur 

Rannsókn þessi notaðist við tilgangsúrtak þegar kom að vali á þátttakendum. Líkt og fram 

hefur komið er rannsókn þessi starfendarannsókn sem gerð var í samstarfi við fyrirtæki sem 

hentaði miðað við rannsóknarefni. Rannsakandi þekkti aðeins til tannsmíðastofunnar sem fengin 

var í samstarfið, til að framkvæma rannsókn ásamt því að fá vinnu á sama tíma á umræddum 

stað. Þegar notast er við tilgangsúrtak þá er fjöldi þátttakenda ekki fyrirfram ákveðinn heldur eru 

þátttakendur fengnir sem taldir eru henta rannsóknarefni og markmiði rannsóknar (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í ljósi þess að rannsókn þessi snýr að sérstökum 

vinnustað var því ómögulegt að komast hjá því að þátttakendur þekktust fyrir. Í slíkum aðstæðum 

er mælt með því að þátttakendur sem valdir eru séu í svipaðri stöðu innan fyrirtækis þar sem 

valdaójafnvægi getur skapað óöryggi og jafnvel valdið því að einstaklingar haldi aftur að sér 

(Krueger og Casey, 2014). Því var ákveðið að meirihlutaeigandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins 

og jafnframt æðsti yfirmaður allra myndi ekki vera virkur þátttakandi rannsóknarinnar og þar af 

leiðandi ekki vera hluti af rýnihópum. 

Á tannsmíðastofunni vinna alls 8 manns með rannsakanda og voru þeir allir tilbúnir að taka 

þátt í rannsókn þessari eftir að rannsakandi hélt stuttan fund og kynnti hvert markmið og 

tilgangur rannsóknarinnar væri. Allir einstaklingarnir voru menntaðir tannsmiðir, en með 
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mismikla reynslu. Allt frá 6 mánaða reynslu af starfi sem tannsmiðir upp í 40 ára reynslu. Aldurinn 

var einnig dreifður, frá 25 til 67 ára. Meðalaldur þátttakenda var 40 ára. Kynjahlutfall var nokkuð 

jafnt eða 3 konur og 4 karlar. Til að tryggja nafnleynd var öllum þátttakendum gefið dulnefni sem 

verða hér eftir notuð og eru þau eftirfarandi: Jón, Bjarni, Gunnar, Daníel, Sif, Rakel og Bára. 

 

Tafla 1: Dulnefni viðmælenda og rannsóknaraðferð við gagnaöflun (höfundur). 

Dulnafn viðmælenda Rannsóknaraðferð 

Jón Þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Bjarni Þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Gunnar Bæði viðtöl, þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Daníel Þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Sif Þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Rakel Þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

Bára Bæði viðtöl, þrír rýnihópar og þrjár athuganir 

 

3.8 Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 

Í þessari rannsókn var gögnum safnað saman yfir u.þ.b. 27 mánaða tímabil. Það kann að hljóma 

sem langt tímabil en eiginleg rannsókn átti sér stað á 4 mánaða tímabili, þ.e. frá febrúar 2021 til 

og með maí 2021. Starfendarannsóknir líkt og hefur komið fram áður geta tekið á sig sífelldar 

breytingar til að nálgast svar við rannsóknarspurningum. Því er ekki óeðlilegt að slíkar rannsóknir 

séu gerðar yfir dágott tímabil (Corbin og Strauss, 2015). Fyrsta viðtal við fyrirsvarsmenn 

fyrirtækisins átti sér stað tæplega ári áður en rannsókn hófst. Rannsakandi var fljótur að átta sig 

á hvert rannsóknarefnið stefndi eftir áðurnefnt viðtal. Hins vegar lauk rannsakandi ekki áföngum 

náms í verkefnastjórnun í uppsettri röð. Af þeim sökum varð áfangi sem fjallaði um 

straumlínustjórnun aftar í röðinni en uppsetning námsins kveður um. Rannsakanda þótti 

nauðsynlegt að klára umræddan áfanga áður en eiginleg rannsókn gat hafist í ljósi þess að 



 

44 

 

straumlínustjórnun er rauði þráður rannsóknarinnar. Líkt og hefur komið fram hér að ofan var 

notast við blandaða aðferð til að safna gögnum. Notast var við viðtöl, rýnihópa og athuganir. 

Líkt og fyrr segir voru tekin tvö viðtöl, bæði viðtölin fóru fram fremur snemma í 

rannsóknarferlinu. Bæði viðtölin voru í kringum klukkustund. Bæði viðtölin voru hálfstöðluð, þar 

sem settur var upp viðtalsrammi fyrir viðtölin (Viðtalsramma má sjá í viðauka 1 og 2). 

Viðmælendur fengu að tala frjálst út frá spurningum sem gat leitt til nýrra spurninga sem 

viðtalsramminn innihélt ekki. Einnig var allur gangur á því í hvaða röð spurningarnar voru lagðar 

fram, eftir því sem hentaði best. Aðalmarkmið rannsakanda var að ná góðu flæði og að viðtölin 

myndu minna á þægileg samtöl þar sem engum myndi líða sem svo að hann væri þvingaður til 

samskipta. Þó var rannsakandi ávallt með hugfast að allar upplýsingar þyrftu að koma fram sem 

hann taldi nauðsynlegar fyrir rannsókn þessa (Esterberg, 2002). 

Fyrsta skref rannsóknarinnar var viðtal við meirihlutaeiganda fyrirtækisins ásamt tveimur 

meðeigendum þess, sem báðir eru tannsmiðir. Viðtalið átti sér stað þann 1. mars 2020 þar sem 

meginmarkmið var að kanna áhuga fyrir samstarfi á verkefni þessu og greina hver tækifærin væru 

innan fyrirtækisns til að vinna að hagnýtri rannsókn. Stærsti hluti viðtalsins sneri að því að kynnast 

starfsemi tannsmíðastofunnar þar sem áhersla var lögð á að greina hver væru helstu vandamál 

skipulagsheildarinnar með áherslur verkefnastjórnunar að leiðarljósi. Það kom fljótt í ljós að 

vandamálin voru af ýmsum toga og margt sem gera mátti betur. Rannsakandi fékk grænt ljós á 

að gera rannsókn þessa í samstarfi við umrætt fyrirtæki eftir að hafa kynnt bakgrunn sinn bæði í 

tannsmíði og verandi nemandi í verkefnastjórnun. Rannsakandi hafði fyrirfram grófmótaðar 

hugmyndir að rannsóknarefni sem hann kynnti lauslega. Stuttu eftir viðtalið var rannsakanda 

boðið starf hjá fyrirtækinu sem hann þáði. Í starfinu fólust verkefni tengd tannsmíði og 

verkefnastjórnun. Rannsakandi telur það að hafa starfað á tannsmíðastofunni samhliða 

rannsóknnni hafa verið til þess fallið að styrkja rannsóknina en ákveðnar takmarkanir fylgdu því 

þó einnig sem fjallað verður um síðar. Það gerði rannsakanda kleift að afla gagna oft á meðan 

vinnu stóð, sérstaklega þegar litið er til athugana. Annað viðtal var síðan tekið 2. febrúar 2021 við 

tvo meðeigendur tannsmíðastofunnar, þau Gunnar og Báru. Rannsakandi var þá í stakk búinn að 

hefja rannsókn að alvöru og var tilbúin með grófa rannsóknaráætlun sem hann kynnti fyrir þeim. 

Ásamt því hafði hann útbúið viðtalsramma með spurningum sem var aðallega notaður til 
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stuðnings til að allar nauðsynlegar upplýsingar myndu koma fram (Viðtalsramma má sjá í viðauka 

2). Aðalumræðuefni viðtalsins sneri að starfsemi skipulagsheildarinnar og hvaða þætti 

starfseminnar ætti að skoða náið. Í sameiningu var ákveðið hvaða ferli og aðferðir ætti að notast 

við í rannsókninni. Einnig lagði rannsakandi upp með að allir starfsmenn skipulagsheildarinnar 

myndu vera partur af rannsókn þessari og útskýrði framgang og tilgang með rýnihópum.  

Yfir allt rannsóknartímabilið voru haldnir þrír rýnihópar með öllum starfsmönnum 

skipulagsheildarinnar sem fóru fram á kaffistofu fyrirtækisins. Fyrsti rýnihópur var haldin 23. mars 

2021. Rýnihópurinn stóð yfir í rúma klukkustund þar sem helsta markmið var að kynna rannsókn 

þessa og heyra skoðanir og upplifanir starfsmanna á starfseminni sem þar fer fram. Annar 

rýnihópur fór fram þann 11. maí 2021 og var í kringum eina klukkustund. Farið var yfir árangur 

rannsóknarinnar og hvaða upplifun hver og einn hafði gagnvart þeim aðferðum sem notaðar voru 

til að nálgast svör við rannsóknarspurningunni. Þriðji og síðasti rýnihópur fór fram þann 28. maí 

2021. Þar var meginmarkmið að gera upp síðastliðnar vikur og fara yfir hvaða áhrif rannsóknin 

væri búin að hafa á skipulagsheildina í heild sinni. Einnig var reynt að kortleggja framtíðarhorfur 

skipulagsheildarinnar með þann lærdóm í huga sem rannsóknin hafði leitt af sér. 

Í öllum þremur rýnihópum var stuðst við viðtalsramma sem má finna í viðauka 3, 4, og 5. 

Rannsakandi lagði sig fram að hafa spurningarnar skýrar og opnar í ljósi þess að viðmælendur 

hafa ekki reynslu og þekkingu af verkfærum verkefnastjórnunar né straumlínustjórnunar. Passað 

var upp á eftir fremstu getu að þær myndu ekki valda misskilningi og viðmælendur hefðu tækifæri 

til að svara á eigin forsendum. Rannsakandi reyndi einnig að gæta hlutleysis og leyfði umræðum 

að flæða vel en varpaði fram spurningum þegar við átti. Allir viðmælendur höfðu tækifæri til að 

segja sína skoðun á umræðuefninu og varpa fram sínum spurningum ef einhverjar voru (Krueger 

og Casey, 2014). 

Athuganir áttu sér stað yfir allt rannsóknartímabilið, bæði formlega og óformlega. Formlegar 

athuganir voru svo kallaðir töflufundir. Þeir áttu sér stað þrisvar sinnum; 29. mars, 16. apríl og 19. 

maí 2021. Þeir voru fremur stuttir eða u.þ.b. korter fyrir hvern fund. Helsta markmið var að fara 

yfir og ræða töfluna sem tekin var í notkun til að bæta skipulag innan skipulagsheildarinnar. Þar 

gafst öllum tækifæri til að tjá sig um notkun og tilgang töflunnar. Rannsakandi hélt sig utan 
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umræðurnar, fylgdist með og skrifaði niður minnispunkta sem má finna í viðauka 6. Óformlegar 

athuganir áttu sér stað á vinnutíma, alltaf þegar rannsakandi tók eftir að áhugaverðar umræður 

höfðu skapast sem honum fannst vert að fylgjast með og punkta hjá sér. 

Öllum sem komu að rannsókn þessari var heitið trúnaði og algjörri nafnleynd. Einnig var öllum 

gögnum safnað innan veggja skipulagsheildarinnar hvort sem um ræðir viðtöl, rýnihópa eða 

athuganir. Rannsakandi var duglegur að fylgjast með samræðum sem sköpuðust og spyrja nánar 

út í atriði sem honum þótti áhugaverð. Þannig gat hann öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og 

nálgast mismunandi sjónarhorn þátttakenda (Merriam og Tisdell, 2009). Einnig hélt rannsakandi 

dagbók sem hann skráði reglulega niður minnispunkta í. Minnispunktarnir hjálpuðu rannsakanda 

mikið við að skipuleggja næstu skref rannsóknarinnar ásamt því að hafa góða yfirsýn yfir framgang 

hennar. 

Tafla 2: Yfirlit yfir gagnasöfnun (höfundur). 

Aðferð Viðmælandi Fjöldi 

viðmælenda 

Dagsetning 

Viðtal Stjórnendur fyrirtækis 3 1. mars 2020 

Viðtal Hluthafar fyrirtækis og jafnframt tannsmiðir 2 2. febrúar 2021 

Fyrsti 

rýnihópur 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 23. mars 2021 

Fyrsta 

athugun 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 29. mars 2021 

Önnur 

athugun 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 16.apríl 2021 

Annar 

rýnihópur 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 11. maí 2021 

Þriðja 

athugun 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 19. maí 2021 

Þriðji 

rýnihópur 

Allir starfsmenn skipulagsheildar 7 28. maí 2021 

 



 

47 

 

3.9 Greining og úrvinnsla á gögnum 

Líkt og áður hefur verið fjallað um var gögnum aflað með ýmsum aðferðum eigindlegrar 

aðferðafræði. Þegar gerðar eru starfendarannsóknir þá er rannskandi sífellt að meta og rýna í 

fyrirliggjandi gögn til að kortleggja næstu skref rannsóknarinnar (Rowley, 2014). Samhliða 

gagnasöfnun fór fram úrvinnsla á gögnunum þar sem rannsakandi skrifaði niður hjá sér 

mikilvægar upplýsingar og minnispunkta með eigin hugleiðingum og vangaveltum í dagbók. 

Mikilvægt þykir að skrá niður allt sem rannsakanda þykir áhugavert á meðan upplýsingar sem fást 

eru enn í fersku minni, þ.e. sem fyrst eftir viðtöl eða meðan á þeim stendur (Kvale og Brinkman, 

2009). Gagnaöflun var partur af rannsókninni á öllum stigum hennar, frá upphafi og þar til henni 

lauk. Úrvinnsla á gögnum var því partur af öllum stigum rannsóknarinnar.  

Rannsakandi tók upp viðtöl og rýnihópa með upptökuforriti í síma sínum, sem nefnist Voice 

Memos. Hins vegar var einungis notast við minnisblöð á meðan athugunum stóð, þar sem 

rannsakandi skrifaði niður hjá sér nótur samhliða athugunum. Hvort viðtal fyrir sig stóð yfir í rúma 

klukkustund, samanlagt 142 mínútur. Allir þrír rýnihóparnir störfuðu hver um sig í tæpa 

klukkustund en samanlagt störfuðu hóparnir í 168 mínútur.  

Afritun á upptökum hófst strax í kjölfar viðtals eða rýnihóps. Afritun á gögnum fól í sér að skrifa 

orð fyrir orð það sem kom fram hjá viðmælendum. Að afritun lokinni hófst fyrsta úrvinnsla og 

greining á þeim gögnum sem lágu fyrir hverju sinni. Í því felst að lesa margsinnis yfir gögnin og 

merkja við þau atriði sem standa upp úr. Það geta verið atriði sem viðmælendur lögðu áherslu á 

eða rannsakanda þykja áhugaverð og skipta máli til að nálgast svar við rannsóknarspurningunni.  

Hér er um að ræða svokallaða kóðun á þeim gögnum sem verið er að vinna úr með aðferð sem 

nefnist opin kóðun. Með kóðuninni reynir rannsakandi að fá heildræna mynd af orðum 

viðmælanda og öðlast skilning á innihaldi gagnanna. Hins vegar getur skilningur rannsakanda á 

fyrirliggjandi gögnum breyst ört og skapað flækjustig við greiningu þeirra. Því er talið mikilvægt 

að lesa oft yfir gögn og skrá niður allar þær hugmyndir sem rannsakandi fær samhliða yfirlestri 

(Kristín Björnsdóttir, 2013). Þá er vert að taka fram að rannsakandi reyndi eftir bestu getu að 

greina gögnin ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir heldur vera hlutlaus þar sem áherslur 

viðmælenda voru dregnar fram.  
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Eftir að opna kóðunin var framkvæmd voru kóðarnir flokkaðir og þemu fundin út frá 

flokkuninni. Nánar tiltekið, þá er þau atriði sem merkt voru með opinni kóðun skoðuð enn frekar 

þar sem áhersla er lögð á að kanna tengingu milli þeirra. Þau atriði sem mynda einhvers konar 

tengingu eða hafa samskonar áherslur, þeim er skipt upp í flokka sem lýsa má sem þemagreiningu 

á gögnum (Merriam og Tisdell, 2015). Finna má dæmi í viðauka 7 við þessa ritgerð. 

Þemagreining felur í sér að draga saman efni sem rannsakandi ætlar sér að nýta í niðurstöðum 

sínum. Um er að ræða atriði sem tengjast á einn eða annan hátt og eru dregin saman undir sama 

hatt. Með þessum hætti var hægt að finna þau þemu og undirþemu sem eiga við í ritgerð þessari 

(Merriam og Tisdell, 2015). Rannsakandi beitti opinni kóðun á viðtölin tvö sem bæði voru tekin á 

fyrsta stigi rannsóknarinnar. Það þýðir að rannsakandi lúslas viðtölin og merkti við með lýsandi 

orði eða orðum sem átti við hverju sinni. Rannsakandi fór margsinnis yfir viðtölin tvö og þannig 

mátti greina flokka úr kóðuninni sem leiddu til þemu sem áttu vel við. Samhliða þeirri greiningu 

fór rannsakandi ýtarlega yfir gögn úr rýnihópum ásamt minnisblöðin sín sem fyrir lágu og skoðaði 

tengingu og munstur þar á milli. Þau þemu sem urðu til við greiningu á gögnunum fengu hver sinn 

lit. Það var gert til að auðvelda rannsakanda áframhaldandi greiningu á gögnum síðar í 

rannsókninni. Gögn sem fengust úr rýnihópum og athugunum voru greind strax í þemum sem 

fyrir lágu með notkun á litum. Sjá má dæmi um slíka greiningu á gögnum í viðauka 7. Hins vegar 

kom fyrir í einhverjum tilfellum að titill þemanna tók á sig aðra mynd eftir því sem leið á 

rannsóknina og gögnum fjölgaði. Það var þó aðallega þegar rannsakanda datt í hug betri eða 

meira lýsandi orð fyrir þemun. Eftir ítarlega greiningu á gögnum þá kom í ljós þrjú þemu sem hver 

um sig hafa þrjú undirþemu sem betur verða kynnt í niðurstöðum hér að neðan. Þá var þemum 

raðað upp í rökrétta röð þannig að niðurstöður myndu einkennast af samhengi milli kafla 

(Merriam og Tisdell, 2015). 
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Mynd 8: Greiningar- og úrvinnsluferli á gögnum (höfundur) 

 

3.10 Siðferðileg atriði og takmarkanir rannsóknar 

Þegar notast er við eigindlega aðferð í rannsóknum þá er rannsakandinn sjálfur aðalmælitækið. 

Líkt og hefur komið fram þarf hann að leggja sig allan fram að gæta hlutleysis og sleppa tökum á 

fyrirframmótuðum skoðunum sínum. Rannsakandinn sjálfur metur þau gögn sem notuð eru til að 

svara rannsóknarspurningunni og það er í hans höndum að öðlast skilning og túlka gögnin í 

niðustöðum (Creswell, 2014). Einnig hafði rannsakandi siðareglur Háskóla Íslands ávallt í huga á 

meðan rannsókn fór fram og úrvinnsla á gögnum. Reglurnar kveða meðal annars á um að vanda 

skuli til verka þar sem fagmennska, heiðarleiki og metnaður eru í hávegum höfð. Einnig lagði 

rannsakandi sig allan fram að beita sjálfstæðum vinnubrögðum á öllum stigum rannsóknarinnar 

og beita gagnrýnni hugsun, en á sama tíma hlutlægni í framsetningu á niðurstöðum (Háskóli 

Íslands, e.d.). 

Í ljósi þess að landið sem við búum á er ansi lítið og tengsl milli manna eru sterk, þá getur 

reynst rannsakanda erfitt að koma í veg fyrir allan rekjanleika við viðmælendur og fyrirtæki sem 

rannsókn þessi snýr að. Rannsakandi reyndi því eftir bestu getu að heita trúnaði gagnvart 

vinnustað og viðmælendum sem tóku þátt í rannsókn þessari og var þeim meðal annars gefin 

dulnefni sem sjá má í kaflanum um þátttakendur hér að ofan. Það var meðal annars gert til að 

gæta hagsmuna þeirra sem tóku þátt í rannsókninni ásamt því að koma í veg fyrir að persónulegar 

upplýsingar kæmu fram. Merriam og Tisdell (2009) greina frá því að staða rannsakanda og 

rannsóknarefnis verði að vera ljós frá upphafi þar sem öll möguleg tengsl verða að liggja á 

borðinu. Ef rannsakandi hefur fullan skilning á því þá er minni hætta á að hann hafi áhrif á frásögn 

viðmælenda.  

Gagnaöflun
Afritun 
gagna

Opin kóðun 
á gögnum

Þemagreinin
g gagna

Túlkun 
gagna í 

niðurstöðum
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Öllum viðmælendum var gert ljóst strax í upphafi rannsóknar hver bakgrunnur rannsakanda 

væri. Bæði í tengslum við tannsmíði, nám sitt í verkefnastjórnun og verandi starfsmaður hjá 

fyrirtækinu sem rannsókn þessi skoðar. Ásamt því útskýrði hann eftir fremstu getu hvert markmið 

með rannsókn þessari væri og mikilvægi þess að allir myndu taka þátt en einungis með þeirra 

samþykki. Öllum var gert ljóst að þeir gætu hætt við að vera hluti af rannsókn þessari á hvaða 

tímapunkti sem er ef hugur þeirra breyttist. 

Það að rannsakandi starfi hjá fyrirtækinu og innan þeirrar skipulagsheildar sem rannsókn þessi 

beinist að getur bæði talist sem kostur og valdið takmörkunum. Kostirnir voru t.a.m. þeir að 

gagnaöflun gat farið fram tíðar en ella og því verið ítarlegri ásamt því að yfirsýn á framgangi 

rannsóknarinnar var stöðugur. Hins vegar er ekki útilokað að það hafi staðið rannsókninni fyrir 

þrifum að viðmælendur þekktu rannsakandann, sem gæti hafa haft áhrif á frásagnir þeirra. Í ljósi 

aðstæðna og tengsla milli rannsakanda og viðmælenda þá gat reynt á að bera sig ávallt 

fagmannlega og gæta hlutleysis þegar gagnaöflun fór fram. Rannsakandi lagði ríka áherslu á að 

fullvissa alla þátttakendur um að allt sem kæmi fram á vegum rannsóknarinnar væru 

trúnaðargögn og nafnleynd væri algjör (Creswell, 2009).  

Einnig gæti þekking rannsakanda á skipulagsheildinni og starfsumhverfinu haft áhrif á þær 

spurningar sem voru spurðar, sem við og túlkun á svörum við úrvinnsluna á gögnum. En það gæti 

líka talist sem kostur þar sem rannsakandi gat útskýrt spurningar ítarlega ef einhver vafi lá fyrir 

sökum þekkingar rannsakanda á starfi skipulagsheildarinnar. Hins vegar gæti rannsakandi haft 

einhverjar fyrirfram mótaðar hugmyndir og skoðanir um skipulagsheildina og verkferla þar í ljósi 

þessa, sem gætu haft áhrif á greiningu og úrvinnslu gagna. 

Gott flæði var á samtölum í viðtölum, rýnihópum og athugunum. Greina mátti áhuga hjá öllum 

fyrir efninu en einnig gætu tengsl milli allra haft áhrif á flæðið við gagnaöflunina. Rannsakandi 

þurfti í nokkrum tilfellum að taka stjórn á umræðunni þannig að hún leiddist ekki í hversdagslegt 

spjall um atriði sem komu rannsókninni ekki beint við og til að tryggja að allir kæmust að í 

umræðunni (Krueger og Casey, 2014). Einnig getur reynst erfitt að tryggja algjöran trúnað þegar 

rýnihópar eiga í hlut þar sem ekki er hægt að tryggja hvað hver og einn viðmælandi segir utan 
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hópsins (Hofmeyer og Scott, 2007). Rannsakandi tók því margsinnis fram mikilvægi trúnaðar og 

að það væri á þeirra eigin ábyrgð að gæta trúnað gagnvart hvoru öðru. 

Í þessari rannsókn er leitast eftir svörum sem geta leyst ákveðin vandamál skipulagsheildar. 

Það gefur auga leið að vandamál eru oftast af hinu neikvæða og því varð rannsakandi að gæta 

þess vel að leiða viðmælendur ekki áfram í eintómri neikvæðni. Fremur var hans hlutverk að gæta 

hlutleysis en á sama tíma leiða umræðuna áfram þar sem leitast var eftir viðhorfum og lausnum 

á þeim vandamálum sem skipulagsheildin stæði frammi fyrir. Það er þó alltaf í höndum 

rannsakanda og hans túlkun á gögnum hver lokaniðurstaða rannsóknarinnar verður (Merriam og 

Tisdell, 2015). Víkur þá að niðurstöðum rannsóknar þessarar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum fjórða kafla verða kynntar niðurstöður sem fengust í starfendarannsókn þessari út frá 

greiningu gagna sem lágu fyrir. Gögnum var aflað með ólíkum aðferðum eins og viðtölum, 

rýnihópum og athugunum. Þegar starfendarannsókn er gerð er rannsakandi ávallt að meta 

stöðuna og ígrunda þau gögn sem hafa safnast. Það getur leitt til þess að stefna rannsóknarinnar 

getur breyst á hvaða tímapunkti sem er út frá fyrirliggjandi gögnum. Niðurstöðum 

rannsóknarinnar verður skipt niður í þrjá áfanga í ljósi þess að hver áfangi var ólíkur og hafði sína 

sérstöðu gagnvart rannsókninni. Fyrsti áfanginn snýr að vinnustaðnum fyrir breytingar, þegar 

rannsakandi aflaði sér upplýsinga um núverandi stöðu og þar sem helstu vandamál voru greind. 

Annar áfanginn snýr að innleiðingu breytinga með verkfærum straumlínustjórnunar til að 

betrumbæta verkflæði og skipulag á tannsmíðastofunni. Síðasti og þriðji áfanginn greinir frá því 

hvernig gekk að innleiða hugmyndafræði straumlínustjórnunar inn í hugsun og starfshætti 

skipulagsheildarinnar. Þar verður einnig rætt hverjar mögulegar framtíðarhorfur 

skipulagsheildarinnar kunna að verða.. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita að svari við 

rannsóknarspurningunni sem var svohljóðandi:  

 Hvernig má betrumbæta verkferli með aðferðum straumlínustjórnunar í tannsmíði á 
Íslandi? 

Vonast er til þess að niðurstöðurnar veiti innsýn inn í það breytingaferli sem átti sér stað innan 

skipulagsheildarinnar til að nálgast svör við rannsóknarspurningunni. Þá er ætlunin einnig að 

varpa ljósi á þær aðferðir straumlínustjórnunar sem skipulagsheildin tókst á hendur. Það var gert 

með því markmiði að koma á betra skipulagi og verkflæði. 

4.1 Helstu áskoranir og vandamál skipulagsheildarinnar 

Fyrsti áfangi rannsóknarinnar skoðaði hvernig starfshættir og skipulag væri innan 

skipulagsheildarinnar. Þar var meginmarkmið að greina hverjar væru helstu áskoranir og 

vandamál innan skipulagsheildarinnar að mati starfsfólks. Undir þessum áfanga rannsóknarinnar 

falla fyrstu tvö viðtölin sem voru tekin ásamt fyrsta rýnihópnum. Eftir ítarlega greiningu á gögnum 
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sem fengust þá komu í ljós þrjú undirþemu. Þemun eru eftirfarandi; óskipulag og tímaleysi, 

óskýrari verkferlar og hver í sínu horni. 

4.1.1 Óskipulag og tímaleysi 

Það kom fljótt í ljós eftir fyrsta viðtalið við stjórnendur og fyrsta rýnihópinn með öllu teyminu 

innan skipulagsheildarinnar að samhljómur var sterkur. Það var samdóma álit að skipulagsleysi 

ríkti innan fyrirtækisins þar sem langflestir viðmælendur töldu sig ekki hafa svigrúm til þess að 

laga skipulag eða koma skipulagi á. Innan fyrirtækisins voru nánast engin tól í notkun sem falla 

undir verkefnastjórnun. Þó hafði skipulagsheildin tiltölulega nýlega innleitt rafrænt tól til að halda 

utan um verkefnin sem bærust þeim. Tólið, eða forritið, sem um ræðir heitir Labstar en þar eru 

verkefni skráð inn þegar þau berast til tannsmíðastofunnar. Forritið útbýr vinnuseðil samkvæmt 

upplýsingum sem skráðar eru inn. Áður en forritið var tekið í notkun voru einungis notaðir 

skriflegir vinnuseðlar. Þeim var safnað saman eftir skil á verkefnum og það kom reglulega fyrir að 

þeir týndust. Allir starfsmenn skipulagsheildarinnar tóku undir að innleiðing á forritinu Labstar 

hafi bætt vinnuumhverfið þeirra svo um munar. Hins vegar hefði engin formleg kennsla átt sér 

stað á forritinu heldur hefði tíðkast að hver og einn fikraði sig áfram. Jón tók svo til orða:  

Það hefur vissulega bætt margt að taka upp notkun á innskráningarforritinu en það 
kunna bara alls ekki allir nógu vel á það. Við getum alla vega núna flett upp verkefnum 
ef vinnuseðlar týnast eða tannlæknir sendir verkefni sem er áframhald á sjúklingi sem 
við höfum smíðað upp í áður. Það er ekki flókið [...] en það mætti samt alveg hafa [...] 
grunnkennslu svo það sé ekki að eiga sér stað misræmi í innskráningum á verkefnum. 

Verkefna- og vinnuálag hefur verið mikið að sögn allra og þannig væri það búið að vera í ansi 

langan tíma. Daníel segir svo: „Maður er náttúrulega að kafna úr verkefnaálagi og sér aldrei fyrir 

endann á þessu svo ég veit ekki hvernig í ósköpunum maður á að hafa tíma til að skipuleggja sig 

eða nokkuð annað innan veggja stofunnar...“. Sif tók undir orð Daníels og greindi frá því að óreiða 

væri oft að gleypa frá þeim dýrmætan tíma:   

Skipulag er bara alls ekki nógu gott...við erum öll með okkar venjur sem hafa þróað 
með sér algjört kaós. Stundum mæti ég í vinnuna og veit ekki hvar ég á að byrja því 
mér finnst ég ekki hafa yfirsýn yfir neitt lengur.  
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Allir þrír stjórnendur fyrirtækisins höfðu litla sem enga þekkingu á verkfærum 

verkefnastjórnunar og voru þar af leiðandi ekki að nýta sér slík tól nema fyrrgreint 

innskráningarforrit, Labstar. Sama má segja um tannsmiði skipulagsheildarinnar sem töldu sig 

einnig ekki hafa þekkingu á verkfærum verkefnastjórnunar. Gunnar tók svona til orða þegar spurt 

var hvort skipulagsheildin myndi njóta góðs af notkun á tólum verkefnastjórnunar:  

Ég myndi nú halda að skipulag og flæði yrði kannski betra hjá okkur. Kannski líka 
hjálpa öllum að æfa sig í tímastjórnun og halda plani. En ég held að enginn hérna viti 
hvað liggur á bakvið þetta orð verkefnastjórnun þannig lagað séð.  

Hins vegar voru allir viðmælendur sammála um að verkefnastjórnun væri mikilvæg fyrir 

stafsemi fyrirtækisins þrátt fyrir litla þekkingu á henni og töldu að þörf væri á kennslu á fræðum 

verkefnastjórnunar innan tannsmíðadeildar Háskóla Íslands. Ljóst var að allir viðmælendur 

rannsóknarinnar þóttu þeir vinna undir miklu og stöðugu verkefnaálagi. Bára hafði sjálf unnið 

bæði sem sjálfstæður tannsmiður og á öðrum verkstæðum og hafði aldrei kynnst jafn miklu álagi 

og á umræddri tannsmíðastofu. Hins vegar þegar rannsakandi fór að spurja um yfirsýn og 

framgang verkefna innan skipulagsheildarinnar komst Bára svo að orði: 

Yfirsýn er bara ekki góð. Tók mig ógeðslega langan tíma á hverjum morgni til að átta 
mig á stöðunni. Það er hvað þarf að fara út og hvað var að koma inn. Ég var orðin 
frekar kvíðin að mæta á morgnanna og vita í raun ekkert hver staðan væri. 

Allir viðmælendur tóku undir að einhverju leyti en þó með misjafnvel sterkar skoðanir á yfirsýn 

og framgangi verkefna en Sif bætti við orð Báru og sagði: 

Yfirsýn.. [...], ég veit stundum ekkert hvað snýr upp né niður. Allt í einu eru einhverjir 
bakkar mættir á borðið hjá mér sem ég held að séu næstir í röðinni. Svo kannski er 
einhver veikur eða fjarverandi og það liggja fullt af bökkum á hans borði sem enginn 
er að snerta eða pæla í. Svo hringir tannlæknirinn eða klínkan hans stressuð að leita 
að verkefni sem hann á að vera búin að fá í hendurnar en enginn er búin að vinna í. 

Það var því ljóst að ýmsa hluti í verklagi og skipulagi innan skipulagsheildarinnar var mjög 

ábótavant og þörf á bætingum þar. Allir viðmælendurnir sammæltust um að tímaskortur væri ein 

helsta ákorunin í þeirra vinnuumhverfi sem gjarnan skapaði meira skipulagsleysi. Jón lýsti því svo: 
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Það eru allir að keppast við tímann hvort sem heldur í vinnu eða einkalífi. Það þarf 
bara að leggja púður í grunnvinnuna og skipuleggja betur þennan vinnustað. Það þýðir 
ekkert að tuða endalaust um það og gera svo ekkert í málunum. 

Rakel greindi frá því að það hafi nú verið reynt nokkrum sinnum að bæta skipulagið og verkflæðið. 

Hins vegar hafi það sennilega aldrei verið gert af heilum hug og ekki allir tekið þátt innan 

skipulagsheildarinnar eða fengið að vera með í ákvörðunum hvernig ætti að fara að og því oftast 

dottið upp fyrir. Að sögn Báru hefur það oft valdið miklum ágreiningi þegar einhverju á að breyta 

eða innleiða nýja ferla sem hefur gengið svo langt að starfsfólki hefur verið sagt upp störfum 

sökum þessa. Þegar spurt var út í hvort einhverjir staðlaðir verkferlar væru til staðar svaraði Bára: 

„Nei þeir eru ekki til staðar því miður. Eitthvað sem við erum búin að tala um sjúklega lengi að 

koma því betur að stað en ekkert hefur gerst enn...“ 

4.1.2 Óskýrir verkferlar 

Í fyrsta rýnihópinum fékk rannsakandi alla starfsmenn skipulagsheildarinnar til að rissa upp 

klassískt ferli verkefnis og merkja sérstaklega við þau skref sem þeim þótti þurfa að bæta á 

einhvern máta. Um heildarferlið var að ræða, frá því að verkefnið kemur í hús og þar til það er 

fullunnið og fer út úr húsi og öll skrefin þar á milli. Þar kom í ljós að allir viðmælendurnir merktu 

við sömu skrefin þar sem greina mátti flöskuhálsa í ferli verkefnis. Að meðaltali voru skrefin níu í 

klassísku ferli verkefnis og flestir töldu fimm af þessum níu skrefum vera ábótavant. Þar er helst 

að nefna skráningu á verkefnum þegar þau koma inn, úrvinnslu á verkefnunum eins og að steypa 

í mát og gera þau tilbúin fyrir smíðavinnu. Einnig að verkefni rati á rétta eða viðeigandi staði, 

útbúa reikning á tilbúið verkefni og að lokum frágangur á verkefnum í box eða poka áður en þau 

fara út úr húsi. Flestir voru sammála um að stærsti flöskuhálsinn væri að finna inn í steypiherbergi 

þar sem verkefni væru gjörn á að festast þar inni. Til að útskýra nánar hvað steypiherbergi er þá 

hefjast öll ferli verkefnisins þar. Herbergið er útbúið öllum þeim tækjum og tólum sem á þarf að 

halda til að steypa í mát sem kemur úr sjúklingum en mátin koma frá tannlæknum. Jón og Sif 

sögðu bæði að verkefni væri jafnvel að hanga það lengi inní steypiherbergi, að loksins þegar þau 

væru komin fram á borð til einhvers að vinna í, þá væri skiladagurinn runninn upp eða jafnvel 

liðinn. Tveir viðmælendur nefndu að mórallinn væri þannig að enginn væri tilbúin að taka af 

skarið og laga verkferla og skipulag hjá þeim. Gunnar tók undir með þeim og sagði:  „Það fer bara 
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einhver í steyparíið sem hefur tök á, sem er auðvitað enginn, alltof oft. Enda enginn tími eða 

enginn virðist eiga tíma fyrir það...“. 

Gunnar talaði um að þau væru sennilega öll fremur færir tannsmiðir en öll með sitt handbragð 

og því með sterka skoðun á öllu og hvernig ætti að framkvæma það. Hann taldi að slík hugsun 

gæti verið hamlandi þegar kæmi að því að taka við verkefnum sem er byrjað á eða sinna 

sameiginlegum verkefnum líkt og innskráningu á verkefnum. Hann tók svo til orða: 

Það virðist oft vera þannig að enginn er tilbúin að grípa inní verkefni sem annar er 
byrjaður á eða alla vega hefur ekki frumkvæði til þess nema hann sé sérstaklega beðin 
um það. Það veldur því oft að við erum ekki að skila verkefnum á umbeðnum tíma til 
tannlæknanna okkar. Hins vegar með innskráningu á verkefnum eða steypiherbergið, 
[...] og allir ættu að geta sinnt, þá held ég að það sé bara framtaksleysi. 

Bára var sammála að oft væri um framtaksleysi að ræða. Hins vegar sagði hún að það væri nóg 

að gera hjá öllum á langflestum stundum og því kannski ekki óeðlilegt að hin ýmsu verk bíði. Hún 

sagði einnig að það væri alveg ljóst að þeir verkferlar sem eiga það til að bíða og vera sinnt illa 

þurfi virkilega að endurskoða.  

Í kjölfar þess að viðmælendur í fyrsta rýnihóp skrifuðu niður klassískt ferli og merktu við skref 

sem þyrfti að bæta, þá bað rannsakandi alla um að koma með fimm ástæður fyrir skrefunum sem 

viðmælendur töldu þurfa að bæta og fimm hugmyndir hvernig bæta megi skrefin. Samhljómur 

var um ástæður á bak við skrefin sem voru ábótavant. Allir töldu það vera sökum tímaleysis, 

skipulagsleysis, kunnáttuleysis og að það vanti fleiri starfsmenn. Upp komu hinar ýmsar 

hugmyndir hvernig skipulagsheildin gæti leyst þessi vandamál sem væru að valda flöskuhálsum í 

ferlum á tannsmíðastofunni. Bára stakk upp á því að setja upp einhvers konar vaktakerfi fyrir þau 

daglegu verkefni sem verður að sinna en engin hefur samt sem áður tíma til að sinna. Þar var 

meðal annars nefnt steypiherbergið og koma postulíni í sinterofn í lok dags en ofninn herðir síðan 

postulínið. Aukinheldur nefndi Daníel að grunnur að betra skipulagi hjá þeim væri að skipa 

ábyrgðaraðila fyrir hinum ýmsum verkefnum. Þá sérstaklega þeim skrefum sem allir virðast vera 

sammála um að séu ábótavant. Þá voru þau öll sammála um uppröðun á verkefnum þyrfti að vera 

betri. Sif sagði svo:  
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Bakkar eru út um allt á öllum borðum og það veit engin hvað er næst í röðinni þrátt 
fyrir þessar dagsetningar á vinnuseðlunum...við verðum bara að taka til hjá okkur og 
koma upp betra skipulagi með þessa vinnubakka svo við séum ekki að lenda í því að 
skila verkefnum of seint  

Bjarni bætti við og sagði:  

Stundum þegar ég kem í vinnuna og það er einhver búinn að setja bakka á borðið hjá 
mér sem ég held þá væntanlega að ég eigi að vinna næst í... en svo kemur kannski 
seinna í ljós og það hefði þurft að vinna önnur verkefni á undan sem voru þá bara 
einhver staðar eða ennþá inní gipsherbergi. 

Allir viðmælendur töluðum um að tímastjórnun væri gríðarlega mikilvæg í þeirra 

vinnuumhverfi og bætingar á verkferlum hjá þeim myndi hjálpa að halda betur tímaplani.  

4.1.3 Hver í sínu horni 

Starfsaðstaða skipulagsheildarinnar er í opnu vinnurými þar sem allir eru með sitt borð innan 

sama rýmis. Hins vegar eru hin ýmsu tól sem þarf að nota fyrir ákveðin verkefni í öðrum 

herbergjum sem opnast út frá aðalrýminu. Langflest þessara tóla framkalla mikinn hávaða við 

notkun og því eru þau höfð í sérstökum rýmum sem allir töldu vera kost bæði hvað varðar 

hávavaðamengun og að hafa gilda ástæðu til að standa reglulega upp.  

Viðmælendur töldu það vera kost að vinna í opnu rými. Þá væri auðvelt að fá álit eða aðstoð 

hjá kollegum sínum. Hins vegar fannst langflestum samskiptin ekki endilega nógu góð þrátt fyrir 

að vinna í opnu rými. Daníel hafði orð á því að hann upplifði oft eins og að ákveðnar upplýsingar 

væru ekki fyrir alla að vita. Hann skyldi þó vel að eðlilega væru einhverjir hlutir sem færu bara á 

milli stjórnenda. En upplifun hans var þó sú að oft mætti deila fleiri hlutum og hugmyndum með 

skipulagsheildinni svo að breytingar komi þeim ekki í alveg opna skjöldu. Sif tók undir orð Daníels 

og sagði:  

Það hefur oft skapast pirringur þegar stjórnendur taka einhverja ákvörðun um að 
breyta einhverju og enginn veit neitt fyrr en breytingarnar eiga að taka gildi... [...] um 
daginn þá var búið að vera skrýtið andrúmsloft í einhvern tíma og fólk sennilega ekki 
all-in með hugann við vinnuna öllum stundum.. þá var bombað á okkur stimpilklukku.. 
sem hefur aldrei tíðkast hérna og sýnir svo mikið vantraust í okkar garð.  

Bára lýsti svipaðri upplifun þegar hún var spurð hvernig samskipti og gagnsæi væri á 

vinnustaðnum: 
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Það er alls ekki gott. Mér finnst hver og einn vera bara í sínu. Á kannski ekki við um 
alla en hugarfarið er hjá mörgum er...ég vinn bara hérna, þetta kemur mér bara ekki 
við...Við erum einhvern vegin bara alls ekki samstillt. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að þeir vissu til hvers væri ætlast til af þeim í vinnunni. 

Hins vegar var ekki samhljómur um að sama vinnuálag gengi yfir alla í skipulagsheildinni „sumir 

kunna meira en aðrir á allt sístemið hérna og hafa meiri reynslu á bakinu“ . Þá fannst Sif álag milli 

einstaklinga mjög misjafnt og sagði: „Mmm nei. Sumir eru undir svakalega miklu álagi og eru að 

vinna langt fram eftir, meira en eðlilegt telst“. Þrír viðmælendur töldu vinnuálagið nokkuð jafnt á 

milli einstaklinga en töldu þó reynslu spila inn í hversu hratt hver og einn vinnur.  

Viðmælendur voru heilt yfir sammála um að samskipti og upplýsingaflæði þyrfti að bæta innan 

skipulagsheildarinnar. Bára sagði: 

Ég veit að við þurfum að bæta okkur í samskiptum og vera auðmjúkari við hvort 
annað...við verðum að fara að spila meira saman sem lið... það eru svo mörg atriði 
sem eiga að vera á ábyrgð allra en eru það ekkert endilega eins og staðan hefur verið 
undan farið. 

Bjarni var á sama máli og fannst þau alltof oft vera einstaklingar sem vinna einungis við sitt 

verkefni sem sitja saman inn í sama herbergi en gætu allt eins verið öll í sérherbergi. Sif velti því 

fyrir sér hvort það gæti verið vegna þess að þau eru öll frekar föst í því sama, það er, sumir sinna 

bara plasti, aðrir bara postulíni og þar fram eftir götunum. Hún hélt að samskipti yrðu kannski 

betri ef þau væru duglegri að skipta milli sín verkum þannig að allir gætu sinnt öllu á endanum. 

Það myndi þá kannski ýta undir að einstaklingar væru meira að leita til hvors annars og jafnvel 

vinna að einhverjum stærri verkefnum saman. 

4.2 Innleiðing á lausnum til að leysa vandann 

Í næsta áfanga rannsóknarinnar var ákveðið í samráði við alla innan skipulagsheildarinnar 

hvaða aðferðum ætti að beita til að bæta verkferla og skipulag. Ákveðið var að einblína á þau 

fimm atriði sem öllum fannst þurfa að bæta verulega. Þau eru: Skrá inn verkefni í Labstar, umsjón 

með steypiherberginu, koma milluðu postulíni í sinter, gera reikning á tilbúin verkefni ásamt því 

að koma upp betra og aðgengilegra kerfi á hvernig bökkum með verkefnum er raðað. Allt eru 

þetta atriði sem oftast hafa fallið á sömu tvo einstaklingana. Það hefur valdið því að verk hafa 
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verið að tefjast í ljósi þess að þessir sömu aðilar hafa margt fleira á könnu sinni, ásamt því að 

skapa ójafnvægi í vinnuálagi sem annars þyrfti ekki ef skipulagið væri betra.  

Rannsakandi kynnti fyrir viðmælendum aðferðir straumlínustjórnunar sem gætu komið til 

greina og gætu hentað þessum vinnustað. Þar má helst nefna notkun á einfaldri Kanban-töflu, 

aðferðir 5S sem myndi hjálpa þeim að koma á betra skipulagi. Þá fengu viðmælendur einfalda 

kynningu á Kaizen og útskýrt var mikilvægi þessa að breyta hugsunarhætti sínum til að stuðla að 

stöðugum endurbætum. Jafnframt var farið yfir mikilvægi þess að breyta venjum sem helst í 

hendur við breyttan hugsunarhátt. Til þess að árangur sé líklegur þarf markvisst að breyta venjum 

í litlum og einföldum skrefum. Í fyrsta rýnihópnum kom upp sú hugmynd að nota töflu, einhvers 

konar samskiptatöflu, þar sem vaktakerfi yrði sett upp fyrir steypiherbergi og ísetningu á 

postulínu í sinter. Taflan yrði einnig notuð fyrir fleiri mikilvægar upplýsingar, eins og þær viðgerðir 

sem berast tannsmíðastofunni. Nánar verður farið í þessi atriði hér að neðan. 

Undir þessum áfanga rannsóknarinnar falla fyrstu tveir rýnihóparnir, ásamt fyrstu tveimur 

athugunum. Ítarleg greining á gögnum leiddu til þriggja undirþema. Þemun eru eftirfarandi; 

ábyrgðaraðilar, samskipti og samvinna, og kortlagning verkferla. 

4.2.1 Ábyrgðaraðilar með notkun á samskiptatöflu 

Fyrsti rýnihópur með allri skipulagsheildinni fór fram þann 23. mars 2021. Þar var lögð áhersla á 

að heyra upplifun starfsmanna og fá þá til að taka þátt með rannsakanda í að finna lausnir á þeim 

vandamálum sem þau telja sig standa frammi fyrir. Eftir kynningu og spjall um aðferðir 

straumlínustjórnunar sem gætu hentað skipulagsheildinni, þá ákváðu rannsakandi og allir 

starfsmenn skipulagsheildarinnar í sameiningu hvaða aðferðir gætu hentað þeim. Í lok fyrsta 

rýnihóps var niðurstaðan sú að allir höfðu einlægan áhuga og vilja til að laga skipulagið innan 

skipulagsheildarinnar. Bára talaði um að þau væru hins vegar öll ólík og því gerðu þau bæði 

misjafnar kröfur til hvors annars og sjálfs síns. Því væri oft erfitt að treysta á að allir bæru jafn 

mikla ábyrgð á þeim verkefnum sem þyrfti að sinna til að halda starfseminni eins og smurðri vél 

og koma í veg fyrir seinkanir á verkefnum. Gunnar tók undir orð hennar og sagði: „Það er bara 

mjög misjafnt hverjir virðast vera tilbúnir að ganga í þessi verkefni sem ættu að vera á ábyrgð 

allra. Ég held að margir hugsi eða vonist til að næsti maður við sig gangi í verkið…“. Öll virtust þau 
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vera frekar sammála um að aðgerðaleysi væri til staðar í garð verkferla sem ítrekað væru að valda 

seinkun á verkefnum. Hins vegar voru þau flest sammála um að þekkingarleysi og þar af leiðandi 

óöryggi væri einnig orsök þess að allir starfsmenn skipulagsheildarinnar væru ekki að ganga í 

hvaða verk sem er. Út frá þeirri umræðu voru allir viðmælendur sammála því að koma þyrfti upp 

kerfi sem myndi skipa ábyrgðaraðila yfir þau verkefni sem væru gjarnan sinnt lítið og illa. 

Hugmynd kom upp að hanna kerfi sem myndi virka sem vaktakerfi þannig að ábyrgðin myndi 

dreifast jafnt og þétt yfir alla í skipulagsheildinni. Út frá þeirri hugmynd greindi rannsakandi frá 

notkun á Kanban-töflu. Rannsakandi fékk góðar undirtektir frá viðmælendum þar sem ákveðið 

var að skipulagsheildin myndi taka upp notkun á töflu sem líkist Kanban-töflu að einhverju leyti 

en þó heldur einföld útgáfa. Segja má að taflan hafi verið aðlöguð að þeirra starfsemi og helstu 

vandamálum sem þyrfti að leysa samkvæmt viðmælendum. Keypt var nokkuð stór hvít tússtafla. 

Taflan var sett upp á vegg þar sem allir sáu greinilega frá sinni aðstöðu. Á töfluna voru sett upp 

þrenns konar kerfi sem öll eiga það sameiginlegt að skipa ábyrgðaraðila fyrir því verki sem við á. 

Ásamt því var gert sérrými á töflunni sem nota mátti sem boðleið til allra með mikilvægum 

upplýsingum. Ákveðið var að halda svokallaða töflufundi á u.þ.b. þriggja vikna fresti. Það var gert 

til þess að kanna reglulega stöðuna á framgangi þess að nota töflu ásamt því að endurskoða hvort 

þörf væri á einhverjum breytingum á fyrirkomulagi töflunnar. 

Eitt þessara kerfa snýr að steypiherberginu. Þar var fyrst notast við einfalda fimm dálka töflu, 

þar sem hver dálkur stóð fyrir hvern virkan vikudag. Inni í hverjum dálki var nafn þess aðila sem 

bar ábyrgð á steypiherberginu þann dag. Í því fólst að skrá inn verkefni í Labstar þegar þau bárust 

tannsmíðastofunni, koma þeim inní steypiherbergi, steypa í mátin og koma þeim síðan á 

viðeigandi staði svo hægt væri að hefja smíði. Hins vegar kom fljótt í ljós eða strax á fyrsta 

töflufundinum sem var haldinn 29. mars 2021, að heill dagur sem ábyrgðaraðili fyrir 

steypiherberginu reyndist of mikið. Því var ákveðið í samráði við alla innan skipulagsheildarinnar 

að skipta deginum í fyrri og seinni vakt. Það þýddi að hver og einn átti tvær vaktir í viku. Önnur 

vaktin var fyrripart dags þ.e. frá átta til hádegis, og hin vaktin var seinnipartsvakt eða frá hádegi 

til loka dags. Slíkt skipulag reyndist öllum töluvert betra. Bára talaði um að þá myndu þau einnig 

ná að sinna einhverjum verkefnum sem voru á borðunum þeirra í bökkum, í staðinn fyrir að vera 

föst allan daginn í gipsinu ef svo lá á. 
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 Næsta kerfi sem sett var á töfluna var vaktakerfi fyrir því að koma postulíni í sinterofn sem 

þarf að sinna í lok hvers vinnudags. Sami einstaklingurinn innan skipulagsheildarinnar var búinn 

að sinna þessu verki í dágóðan tíma ásamt steypiherberginu sem olli því að hann var ítrekað að 

vinna langt fram eftir. Ákveðið var að þrír aðilar myndu skipta þessu verki á milli sín til að byrja 

með. Valdir voru þeir þrír aðilar sem vinna mest með postulín innan skipulagsheildarinnar. 

Þessum þremur einstaklingum var skipt niður á vikudagana, þar sem tveir þeirra sáu hvor um sig 

tvo daga í viku en þriðji aðilinn einn dag í viku sem var jafnframt sá aðili sem hafði sinnt þessu 

verki einn í dágóðan tíma. 

Þriðja kerfið sem prýddi töfluna greindi frá ábyrgðaraðilum á þeim viðgerðum sem bærust 

tannsmíðastofunni og þegar kalla þarf sjúklinga inn í litatöku þ.e. þegar sjúklingar koma til 

tannsmíðastofunnar og kannað er nánar hvaða lit tanngervið á að vera í. Kerfið er það sem líkist 

mest einfaldri Kanban-töflu þar sem notast var við þrjá dálka þar sem hver dálkur greinir frá skrefi 

í ferlinu. Dálkarnir standa fyrir verkefni sem koma inn, verkefni sem eru í vinnslu og verkefni sem 

er lokið. Kerfið virkar þannig að þegar viðgerð berast tannsmíðastofunni eða beiðni um að 

skipulagsheildin kalli inn sjúkling til sín í lit þá er hún strax skrifuð niður á Post-it miða. Á miðann 

eru upplýsingar sem greina frá þeim tannlækni sem viðgerðin kemur frá eða sjúklingi ef hann 

kemur sjálfur með viðgerðina, dagsetning hvenær viðgerð barst inn og skal vera lokið, ásamt þeim 

aðila innan skipulagsheildarinnar sem mun sjá um viðgerðina eða litatökuna. Viðmælendur höfðu 

allir orð á því að mikið ójafnvægi hafi ríkt á þessu sviði. Oft hafa viðgerðir verið að berast þeim 

með litlum sem engum fyrirvara og ekkert skipulag verið til staðar um hver eigi að taka að sér 

viðgerðirnar sem berast þeim. Það hefur gjarnan valdið því að annað hvort endar sami aðilinn á 

að taka þær á sig eða þær hafa gleymst í einhvern tíma. Jón tók svo til orða: „Svo koma inn 

viðgerðir í tíma og ótíma sem enginn vill taka að sér...það hefur alveg gerst að einhver viðgerð 

liggur tímunum saman á einhverju borði sem allir labba framhjá.“ 

Hins vegar var ákveðið að aðeins tveir aðilar og jafnframt meðeigendur tannsmíðastofunnar 

myndu alfarið sjá um að skrifa út reikninga á tilbúin verkefni. Það var gert með það í huga að 

tryggja að misræmi myndi ekki eiga sér stað á milli reikninga þar sem þeir geta verið misjafnlega 

flóknir. Ýmsar aðrar breytur eru einnig ráðandi líkt og gengi, mismunandi fjöldi aðkeyptra íhluta 

og fleira sem stýrir verði hvers verkefnis hverju sinni. Allir viðmælendur voru sammála um að 
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þetta væri rökrétt niðurstaða, sérstaklega í ljósi þess að flækjustigin geta verið mörg í 

reikningsgerð hvers verkefnis. 

4.2.2 Yfirsýn og fjölbreytni í verkefnum  

Næsta mál á dagskrá hjá skipulagsheildinni var að greina og finna lausnir á því hvernig leysa 

mætti vandamál með forgangsröðun og jafnframt uppröðun á verkefnum. Bakkar með 

verkefnum sem eftir átti að vinna hafði hingað til verið dreift beint á borðin hjá einstaklingum 

eftir að þau komu úr steypiherberginu. Það olli því að erfitt var að hafa góða yfirsýn yfir framgang 

verkefna og hvort þau væru að vinnast samkvæmt forgangsröð. Bára komst þar vel að orði:  

Stundum er hér ógrynni af bökkum [...]. Ég fæ alveg kvíðahnút að hugsa út í þetta 
bakka vandamál okkar.. það fer oft alltof langur tími [...] þegar ég mæti í vinnuna að 
átta mig á því hvaða verkefni er næst og fara yfir stöðuna hjá öðrum... eða vera viss 
um að allir séu með verkefni [...] en svo koma dagar þar sem ég gef mér ekki tíma [...] 
að taka stöðuna og þá finnst mér ég ekki vita neitt hvernig staðan sé hjá okkur.  

Eftir ítarlega greiningu á vandanum og miklar vangaveltur þá kom upp sú hugmynd að allir 

myndu bera sameiginlega ábyrgð á verkefnunum. Allir innan skipulagsheildarinnar tóku vel undir 

þá hugmynd. Þannig ættu allir vera meðvitaðir um hvaða verkefni væri næst í röðinni en ekki 

eingöngu hugsa um hrúguna sem lægi á sínu borði. Það þýddi að bökkum yrði ekki lengur staflað 

beint á borð hvers og eins. Fremur yrði öllum bökkum sem tilheyra postulínsdeild raðað í rétta 

röð eftir dagsetningu skiladags í gluggakistu sem liggur hliðiná vinnuborðum þeirra sem sinna því. 

Slíkt hið sama yrði gert í plastdeildinni. Hver starfsmaður myndi þá ganga að annarri hvorri 

gluggakistunni, eftir því sem við á, taka verkefni sem er næst í röðinni og vinna að því. Báðar 

gluggakisturnar sem notaðar voru undir verkefnin voru í augsýn allra og stutt að fara.  

Rakel nefndi í tengslum við þessa hugmynd að það gæti einnig skapað meiri fjölbreytni í 

verkefnum með því að raða þeim öllum í röð og hverjum og einum bæri skylda að taka það 

verkefni sem væri næst í röðinni. „Oft er ég föst að gera skinnur í marga daga í röð af því að þeir 

bakkar eru einhvern veginn alltaf á mínu borði.. en kannski loksins fæ ég þá að gera eitthvað 

annað en það…“ . Bjarni var sammála henni um að slíkt fyrirkomulag myndi örugglega tryggja 

meiri fjölbreytni í verkefnum hjá hverjum og einum.  
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Einnig var ákveðið að prenta út verkefnalista fyrir hvern dag sem hengdur var upp á töfluna. 

Tilgangur með listanum var að hafa betri yfirsýn yfir þann fjölda verkefna sem átti að klárast þann 

dag. Ásamt því var markmiðið að strika verkefni út af listanum þegar það myndi klárast og þá af 

þeim aðila sem kláraði verkið. Þannig væri auðveldlega hægt að sjá hver verkefnastaða dagsins 

væri og átta sig betur á framgangi mála. 

4.2.3 Betrumbæta vinnuaðstöðu 

Það kom einnig í ljós í fyrsta rýnihópnum í kjölfar umræðu um þjálfun starfsmanna að skipulag 

á búnaði innan skipulagsheildarinnar væri alls ekki nógu gott. Til dæmis voru hlutir bæði að týnast 

eða ekki að rata á sinn stað eftir notkun í einhverjum tilfellum. Allir viðmælendur voru sammála 

því að oft færi alltof langur tími í að leita að hinu og þessu sem betur væri varið í aðra hluti. Daníel 

talaði um að starfsmenn gengu einnig misjafnlega um starfsaðstöðuna, þar sem sumir gengu eftir 

sig en aðrir alls ekki; „Stundum er eins og einhverjir aðilar hér haldi að einhver labbi á eftir þeim 

og gangi frá eftir þá.“. Bára tók undir:  

Já skipulagið gæti svo sannarlega verið betra hérna. Sérstaklega ef ég er að vinna í 
verkefni sem ég er ekki vön að vinna í, til dæmis fer ég ekki oft í skinnugerð... [...] þá 
þarf ég alltaf að leita að því sem ég þarf að nota. Ég veit ekki hvort það sé alltaf verið 
að færa þessa hluti eða hvort ég hreinlega man ekki hvar þeir eru geymdir. Ég veit alla 
vega að ég er ekki sú eina hérna sem lendi oft í að leita af hinu og þessu. 

Rannsakandi kynnti fyrir þeim hugmyndafræði 5S og Kaizen sem báðar falla undir hatt 

straumlínustjórnunar. Flestir viðmælendurnir tóku vel undir þá hugmynd að tileinka sér þessar 

aðferðir og innleiða þær inn í hugsunarhátt skipulagsheildarinnar. Gunnar var hins vegar örlítið 

efins um ágæti þessara aðferða og tók svona til orða: „Snýst þetta ekki bara um að þrífa eftir sig 

og setja hluti aftur á sinn stað eftir notkun? Er einhver aðferðafræði að fara að kenna okkur að 

ganga frá eftir okkur?“. Rannsakandi útskýrði þá betur hvernig aðferðirnar gætu hjálpað 

skipulagsheildinni að samstilla sig betur í umræddum málum. Bára var aftur á móti mjög spennt 

fyrir notkun á þessum aðferðum enda að hennar sögn mikil áhugamanneskja um bætt skipulag. 

Samhljómur fékkst eftir góða umræðu um hvernig bæta mætti vinnuaðstöðina innan 

skipulagsheildarinnar. Ákveðið var að innleiða fyrrgreindar aðferðir. Ákveðið var að gera það í 

litlum skrefum í ljósi þess að vinnuálag var gríðarlega mikið og lítið um lausar stundir. Áhersla var 



 

64 

 

lögð á innihald hirslna, þ.e. að skipuleggja innihald skápa og skúffa og merkja innihald þeirra með 

miðum utan á. Það var einnig ákveðið að þegar fyllt væri á hirslur þá myndi sá aðili fara yfir 

innihald hennar og laga uppröðun ef þess þyrfti. 

Sama mátti segja um þrifnað innan skipulagsheildarinnar. Mikið ryk og skítur getur fylgt starfi 

tannsmiða og voru þau öll sammála um að þau hafi mjög misjafnar áherslur á þrif eftir sig. Jón 

talaði um að það væri í raun óáæsttanlegt að þurfa að eyða tíma í að þrífa eftir aðra. „Það er 

náttúrulega fáranlegt að þurfa að hafa tuskuna á lofti allan daginn til að þrífa upp skít eftir 

aðra...ég er bara þannig að ég verð að hafa hreint í kringum mig“. Bára tók undir en talaði um að 

eðlilegt væri að hver og einn bæri ábyrgð á að halda sinni borðaðstöðu snyrtilegri, þar sem hér 

væru þau öll fullorðið fólk sem ætti ekki að þurfa að segja til um þrifnað. Hins vegar nefndi hún 

að steypiherbergið væri sú starfsstöð sem margir gengu ekki nógu vel um. Það kom einnig til tals 

á fyrsta töflufundinum að umgengni í steypiherberginu væri oft ábótavant. Það var því ákveðið 

að sá sem bæri ábyrgð á steypiherberginu hverju sinni myndi skila því af sér hreinu. 

4.3 Betra skipulag fyrir skilvirkari framtíð 

Þriðji áfangi rannsóknarinnar snéri að því að kanna upplifun, notkun og árangur af töflunni og 

bættu skipulagi innan skipulagsheildarinnar. Ásamt þeim áherslum var einnig markmið þriðja og 

jafnframt síðasta áfanga rannsóknarinnar að kanna hvernig skipulagsheildin sæi framtíðina fyrir 

sér, þá sérstaklega með reynslu sína og upplifun af rannsókn þessari að leiðarljósi. 

Undir þessum þriðja áfanga rannsóknarinnar falla seinni tveir rýnihóparnir ásamt seinni 

tveimur athugununum. Eftir að greining á gögnum átti sér stað þá komu í ljós þrjú undirþemu. 

Þemun eru eftirfarandi; Árangur og lærdómur metin, viðhorfsbreytingar og bætt samskipti og 

skipuleggjum framtíðina. 

4.3.1 Árangur og lærdómur metin 

Annar rýnihópurinn sem var haldin fór að mestu í að kanna hver upplifun starfsfólks væri á notkun 

á töflunni og hvernig gengi að bæta skipulag innan vinnurýmis skipulagsheildarinnar. Það kom 

strax í ljós að allir viðmælendur voru ánægðir með fyrirkomulagið eftir að aðferðir 

straumlínustjórnunar höfðu verið innleiddar. Bætt skipulag, betra verkflæði og meiri samskipti 
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var það helsta sem stóð upp úr og viðmælendur nefndu þegar kostir fyrirkomulagsins báru á 

góma. Allir starfsmenn skipulagsheildarinnar fundu fyrir miklum mun á verkflæði innan 

skipulagsheildarinnar. Jón lýsti því svo: 

[...]. Taflan var tekin í notkun þegar ég var ekki í fullri vinnu en tók strax eftir því að 
verkflæðið lagaðist helling. [...] gipsherbergið aldrei lengur yfirfullt af verkefnum sem 
enginn vissi hver ætti að sjá um [...]. Einnig er miklu betra hvernig verkefnum er raðað 
upp í rétta röð eftir dagsetningu. Miklu aðgengilegra [...]. Það er líka betri 
undirbúningur fyrir verkefni [...] síður vesen þegar maður er byrjaður eða hálfnaður 
með verkefnin. 

Allir tóku undir með Jóni en einna helst Gunnar þar sem hann hafði nánast séð einn um 

steypiherbergið áður en vaktafyrirkomulagið tók í gildi. Gunnar hafði þetta um málið að segja: „Já 

ég finn mun, sérstaklega hvað varðar gipsherbergið. Verkefni eru síður að dragast á langinn inn í 

gipsi, nema þá í þeim tilfellum sem íhluti vantar og ég er ekki lengur þar og steypa fram yfir 

kvöldmat.“ Rakel var á sama mála um ágæti töflunnar og sagði: 

Ég finn sérstaklega mikinn mun að seta allar viðgerðir sem bæði koma óvænt inn til 
okkar og sem eru pantaðar fyrirfram á töfluna. Þá bæði erum við ekki að gleyma þeim 
og vitum alltaf hver er eða mun sjá um að gera viðgerðina.   

Þá hafði bætt verkflæði jákvæð áhrif á líðan starfsmanna í vinnunni og lýsti Bára hennar 

upplifinu svona: 

Já þvílíkur munur. Maður er miklu rólegri sjálfur þegar maður sest niður. Ekki með 
samviskubit yfir því að verkefni bíði einhver staðar og enginn veit að því. Verkefnin 
eru að skila sér miklu fyrr á borðin og maður hefur þá lengri tíma til að vinna þau. 
Verkefnin eru líka að skila sér betur til tannlæknanna, þ.e. á réttum tíma og jafnvel 
fyrir settan tíma. 

Sif var sammála og nefndi það hafa batnað ennþá meira eftir að vöktum var skipt niður í hálfan 

dag í senn inni í steypiherbergi. Henni fannst hún frekar geta einbeitt sér að klára sína vakt vel 

inni í steypiherbergi og skilað því hreinu af sér en einnig náð að vinna einhver verkefni yfir daginn, 

þá annað hvort fyrripart eða seinnipart dags. Hún sagði að henni liði betur gagnvart verkefnum 

sem biðu hennar á borðinu, að geta sinnt þeim eitthvað yfir daginn, ásamt því að sinna 

steypiherberginu vel. Þá voru allir sammála um að notkun á töflunni væri búin að veita öllum 

meiri vinnufrið. Samviskubitið væri orðið minna í garð sameiginlegu verkferlanna vitandi af því að 
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einhver væri á vaktinni. Sif fannst einnig mjög jákvætt hvað þau væru dugleg að betrumbæta 

töfluna. Það hafi alltaf eitthvað breyst eða bæst á töflunni eftir hvern töflufund sem átti sér stað. 

Bára var mjög sammála og bætti við hve sýnileg taflan væri fyrir öllum. Taflan var sett upp á vegg 

í miðju vinnurými svo allir myndu sjá til hennar. Allir viðmælendur virtust vera mjög ánægðir með 

staðsetninguna á töflunni. 

Bætt skipulag innan skipulagsheildarinnar bætti einnig gagnsæi og samskipti manna á milli 

samkvæmt viðmælendum. Báru fannst innleiðing á aðferðum straumlínustjórnunar vera búið að 

bæta alla verkferla innan skipulagsheildarinnar. Daníel tók undir og bætti við; „Núna er miklu 

betra upplýsingaflæði hver staða mála er. Til dæmis veit maður, og í raun allir, hvaða verkefni er 

næst í röðinni og getur séð hvenær viðgerð er væntanleg á töflunni.“ Þau voru öll sammála því 

að minna væri um vandræði eða seinkanir á verkefnum og þau væru í flestum tilfellum að ná 

tilsettum skiladögum og jafnvel klára verkefni fyrr.  

Helstu gallar töflunnar og bætt skipulags voru ansi fáir samkvæmt viðmælendum. Þá var helst 

nefnt að taflan á veggnum hjá þeim mætti vera töluvert stærri. Rakel hafði mestar skoðanir á 

töflunni sjálfri og sagði: 

Mætti vera stærri tafla og á hlið...orðin svolítið troðin...Hægt er að láta prenta út 
stóran límmiða á töflur, sem væri búið að hanna allt skipulag á. Þá er hannaður miði 
jafnstór og taflan. Búið að hanna á hann útlit töflunnar. Til dæmis vikudagar, sækja-
fara með, .... allt það sem almennt á að vera á töflunni. Svo er hægt að skrifa á með 
töflutúss. 

Það sem gekk hins vegar ekki nógu vel hjá flestum aðilum skipulagsheildarinnar var að nota 

útprentaðan verkefnalista. Fæstum tókst að gera það að vana að strika verkefni út af listanum 

þegar verkefni var klárað. Rakel talaði um að henni þætti þetta óþarfa skref þar sem það væri 

auðvelt að sjá forgangsröðun verkefna og skiladaga eftir að öllu verkefnum var raðað í rétta röð 

í gluggakisturnar. Þá var einnig nefnt að fleiri skúffur og skápar mættu vera merktir að utan hvað 

þær innihalda. Að öllu öðru leyti mátti greina mikla jákvæðni í garð nýs skipulags. 

4.3.2 Viðhorfsbreytingar og bætt samskipti  

Mikið var rætt um samskipti og liðsheild skipulagsheildarinnar í rýnihópunum og á 

töflufundunum. Allir höfðu sömu upplifun að breytingarnar á vinnustaðnum væru búnar að þétta 
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hópinn. Báru fannst þau vera orðin meira eins og teymi en ekki einyrkjar sem væru að vinna undir 

sama þaki. Henni fannst líka meiri virðing ríkja í garð náungans en gat ekki endilega fundið ástæðu 

fyrir því aðra en breytinguna í heild sinni. Rakel var sammála og sagði „Það er allt miklu meira 

gagnsætt og við erum öll svo samstillt.“. 

Rannsakandi spurði nánar út í hvernig samskiptin væru eftir að rannsókn hófst og innleiðing 

nýrra aðferða hafi átt sér stað innan skipulagsheildarinnar. Allir voru sammála því að samskipti 

væru betri en ekki endilega allir sem vissu hvers vegna þau væru orðin betri. Bjarni sagði að 

mögulega væru samskiptin betri og jákvæðari vegna þess að þau öll hafi fengið að vera partur af 

breytingunum og haft áhrif á hvernig þeim yrði háttað. Bára talaði um að samskiptin væri orðin 

betri samhliða því að allt væri orðið skýrara hjá þeim. Það væru ekki lengur að koma upp árekstrar 

eins og oft áður. Einnig sagði hún: „Já það er allt svo miklu skýrara hvernig allt á að vera og hver 

á að gera hvað. Finnst líka fólk orðið duglegra að spurja sem ég veit ekki hvort það sé útaf 

töflunni.“ Jón var sammála þeim og sagðist finna mikin mun á teymisvinnu. Það væri miklu meira 

um að fólk væri að spurja hvort annað um hjálp eða álit. Einnig væru allir minna feimnir við að 

spyrja næsta mann við sig að taka við verkefni sem nú þegar væri byrjað á. Svoleiðis tilvik gátu 

komið upp í tengslum við vaktakerfið í steypiherberginu. Til dæmis ef einhver aðili sá ekki fram á 

að ná að klára verkefni sem væri í tímapressu og sinnt steypiherberginu á sama tíma. Sif orðaði 

svo: 

Ég hef alveg lent í því að ætlast til of mikils af mér...bæði sinna fullt af verkefnum og 
steypiherberginu á sama tíma. En þá hef ég bara fengið einhvern til að ættleiða 
verkefni hjá mér svo ég geti sinnt minni vakt vel. 

Einnig hafi komið upp tilfelli að einhver starfsmaður gat ekki sinnt steypiherbergini nægilega 

vel og þá fengið að skipta innbyrðis um vakt. Þau tilfelli hafi alltaf gengið upp og einhver verið 

tilbúin að skipta við þann aðila um vakt. Viðhorf gagnvart frágangi á vinnuaðstöðu 

skipulagsheildarinnar hefði einnig lagast. Gunnar talaði um að steypiherbergið væri miklu 

snyrtilegra eftir að vaktakerfið þar hófst. „Sennilega hefur það smitað út frá sér en allavega finnst 

mér umgangur um tækin hér vera betri og ég er minna að lenda í því að ganga frá eftir aðra.“ 

Rannsakandi spurði einnig hvernig upplifun viðmælenda væri af breytingarferlinu í heild sinni. 

Allir viðmælendur voru sammála um að vel hafi tekist. Þau voru öll fremur ánægð að allar 
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upplýsingar um breytingarnar hafi legið upp á borðum frá upphafi og gagnsæið sem ríkti. Þau 

nefndu einnig að þeim hafi þótt mikilvægt að fá að hafa áhrif og skoðun á öllu sem tengdust 

innleiðingunni á aðferðum straumlínustjórnunar. Rakel lýsti sinni upplifun svo; „Mér finnst þetta 

hafa tekist mjög vel hjá okkur og held að allir séu virkilega að leggja sig fram að taka þátt í þessum 

breytingum hérna“. Bára bætti við; „Ég held að það hafi skipt miklu máli að stjórnendurnir hérna 

hafi ekki verið einir í því að ákveða hvernig breytingum yrði háttað hérna...við höfum jú reynt það 

áður og það gekk bara alls ekki vel.“. 

Viðmælendur höfðu sjálfir orð á því hve þeim þætti gott að setjast niður saman og ræða 

stöðuna eins og gert var í rýnihópum og athugunum. Daníel sagði það gefa þeim öllum meira 

tækifæri að opna sig og láta sínar skoðanir í ljós. 

4.3.3 Skipuleggjum framtíðina 

Í þriðja og síðasta  rýnihópnum með allri skipulagsheildinni var markmiðið að kortleggja 

framtíðina. Lögð var áhersla á að fá fram og hlusta á hugmyndir viðmælenda. Rannsakandi lagði 

einnig áherslu á að þau myndu velta fyrir sér hvernig þau gætu stuðlað að stöðugum umbótum. 

Eins og hefur komið hér áður fram voru allir þátttakendur rannsóknarinnar heilt yfir ánægðir 

með árangur skipulagsheildarinnar. Þegar rannsakandi spurði hvort aðferðir 

straumlínustjórnunar væru komnar til að vera voru svörin einróma jákvæð. Skipulagsheildin ætlar 

að halda áfram að tileinka sér þá starfshætti sem innleiddir hafa verið með rannsókn þessari og 

gott betur. Daníel var ekki síst ánægður með fyrirkomulag töflunnar og vill sjá hana ennþá 

fullkomnari: „Ég held að við myndum vilja sjá ennþá stærri og flottari töflu. Persónulega vil ég sjá 

þrefalt stærri töflu í það minnsta...jafnvel rafræna. Of lítið pláss á núverandi.“ Sif tóku undir og 

bætti við: „Já, klárlega höldum við áfram að nota töfluna! Nauðsynlegt...ef skipulag er gott eru 

meiri líkur á að verkefni skili sér á réttum tíma og minna stress á skilum á verkefnum.“ 

Markmið skipulagsheildarinnar er að taka fyrir fleiri þætti sem þyrfti að endurskoða upp á nýtt 

sem ekki voru teknir fyrir í þessari rannsókn. Þau töluðu um að útbúa áætlun og forgangsraða 

þeim verkefnum sem lægju fyrir. Þannig væri hægt að tryggja breytingar og bætingar innan 

skipulagsheildarinnar. Þau voru öll sammála um að allar frekari breytingar þyrftu að eiga sér stað 
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í skrefum. Það væri líklegast til árangurs og tóku þau þessa rannsókn sem dæmi þar sem þeim 

fannst breytingarnar sem áttu sér stað mátulega umfangsmiklar. Bára hafði þetta að segja: 

Ég er svo ótrúlega þakklát og glöð hvernig okkur er búið að takast að tileinka okkur 
nýjar hefðir. Skipulag og gagnsæi skiptir greinilega ótrúlega miklu máli. Það virðast 
líka allir vera á sömu blaðsíðu og ég hef ekki orðið vör við neina neikvæðni í garð 
breytinganna....ég held líka að þetta hafi verið mátulega stór biti í einu...ef við hefðum 
ætlað að breyta og bæta allt hérna í einu þá held ég að það hefði aldrei gengið upp. 

Gunnar nefndi til dæmis að hann vildi sjá alla verkferla skriflega svo það væri alltaf hægt að 

leita í þau gögn þegar þörf væri á. Rakel vildi halda áfram að merkja skúffur og hillur og Daníel 

vildi sjá skriflega verkferla um þjálfun starfsmanna. Öll voru þau fremur sammála í þessum málum 

en áberandi samhljómar var með þeim þegar rætt var um reglulega starfsmannafundi. Flestir 

væru til í fund einu sinni í mánuði en Jón myndi vilja ennþá oftar og hafði þetta að segja: 

Mér finnst mjög góð hugmynd að taka skipulagsfundi í það minnsta í annari hverri 
viku en helst í hverri viku, eða bara eftir þörfum. Það gæti líka reynst vel að ráða inn 
manneskju í steypuvinnuna alla vega kannski svona eftir hádegi en mér finnst eins og 
ég hafi heyrt að það gæti verið í pípunum. Svo impra ég aftur á hugmyndinni um 
trúnaðarmann því maður veit aldrei hvenær það gæti verið þörf á því. 

Það má því segja að allir hafi tekið þátt af heilum hug í þeim breytingum sem rannsóknin snerist 

um ef marka má upplifun og frásagnir viðmælenda. Rannsakandi getur staðfest að nýju 

starfsaðferðirnar sem innleiddar voru með aðferðum straumlínustjórnunar að leiðarljósi hafa 

haldist við eftir að rannsókninni lauk. Rannsakandi veit það þar sem hann er sjálfur hluti af 

skipulagsheildinni. Hann getur einnig staðfest að sífellt er hugað að umbótum. Til dæmis er núna 

búið að leggja grunn að nýrri og betri töflu. 
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5 Umræða 

Í þessari rannsókn var meginmarkmið að öðlast reynslu og skilning á þeim breytingum sem áttu 

sér stað innan skipulagsheildar sem tilheyrir tannsmíðageiranum eftir innleiðingu á aðferðum 

straumlínustjórnunar. Meginþungi og áhersla tannsmiða dag frá degi er að kljást við ýmis konar 

verkefni líkt og hefur verið greint frá í fræðilega kafla ritgerðarinnar hér að framan. Notast var við 

aðferðir straumlínustjórnunar til að bæta ferli innan skipulagsheildarinnar þar sem betri 

framgangur og yfirsýn verkefna var haft að leiðarljósi. Lögð var áhersla á að allir innan 

skipulagsheildarinnar myndu taka þátt í breytingunum frá upphafi þeirra og hafa atkvæðisrétt 

hvernig þeim yrði háttað. Þannig má tryggja að allir séu hluti af breytingarferlinu (Kotter, 2012).  

Notast var við aðferðir starfendarannsókna sem falla undir eigindlega rannsóknaraðferð. 

Rannsakandi taldi hentugt fyrir rannsókn þessa að notast við ýmsar aðferðir til að afla gagna. 

Rannsakandi nýtti sér viðtöl, rýnihópa og athuganir til að leitast svara við rannsóknarspurningunni 

sem hljómar svo:  

 Hvernig má betrumbæta verkferli með aðferðum straumlínustjórnunar í tannsmíði á 
Íslandi? 

Fyrri hluti þessa kafla fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar sem fengust úr tveimur viðtölum, 

þremur rýnihópum og þremur athugunum. Niðurstöðurnar verða skoðaðar og settar í samhengi 

við fræði og kenningar innan straumlínustjórnunar og innleiðingu þeirra innan 

skipulagsheildarinnar. Í því samhengi verður skoðað hver áhrif menningar innan skipulagsheilda 

getur verið á innleiðingu breytinga og hvaða aðferðir eru taldar áhrifaríkar til að ná tilsettum 

árangri, með hliðsjón af því sem skrif fræðimanna kveða á um og reynslu þátttakenda í rannsókn 

þessari. Einnig er vert að taka fram að niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla einungis 

þessa rannsókn. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður hennar á aðrar skipulagsheildir eða aðra 

þátttakendur annarra rannsókna. Seinni hluti kaflans inniheldur umfjöllun tengda upplifun 

rannsakanda á starfendarannsókn þessari og þeim vangaveltum sem komu upp í 

rannsóknarferlinu.  
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5.1 Árangur metin á innleiðingu breytinga  

Til þess að rannsakandi gæti nálgast svar við rannsóknarspurningunni þá þurfti heilmikil 

grunnvinna að eiga sér stað til að byrja með. Hann gerði það með því að taka viðtöl við 

stjórnendur fyrirtækisins og kynnast starfseminni sjálfur áður en breytingarnar voru innleiddar. 

Líkt og hefur komið fram hér áður var rannsakanda boðin vinna í þeirri skipulagsheild sem 

rannsókn þessi fjallar um. Það gerði rannsakanda mjög auðvelt fyrir að kynnast starfseminni á 

eigin skinni og gat hann þannig kortlagt starfsemina eftir bestu getu. Rannsakandi nýtti sér tól og 

aðferðir sem hann hafði öðlast þekkingu á í gegnum nám sitt í verkefnastjórnun til að greina 

núverandi starfshætti. Líkt og Womack og Jones (2003) greina frá þá er meginmarkmið 

straumlínustjórnunar að innleiða breytta stefnu sem gengur út á það að endurskoða verkferla í 

gegnum alla virðiskeðjuna. Verkferlar eru kortlagðir og þannig er hægt að koma auga á hvar sé 

hægt að laga, einfalda og bæta ferla þannig að óþarfa sóun eigi sér ekki stað. Fleming (2016) segir 

í einföldu máli að það sem flokkast getur sem sóun í ferli sé ekki að skapa neitt virði fyrir fyrirtæki. 

Því er meginmarkmið að útrýma þessum skrefum eða ferlum með því að leggja góða vinnu í 

greiningarvinnuna áður en ráðist er í breytingar. 

Eftir ítarlega kortlagningu rannsakanda á starfseminni, þar sem ferli verkefnis var skoðað frá 

því það berst inn á borð tannsmíðastofunnar og þar til það fer aftur út, gat hann greint flöskuhálsa 

í meira en helmingi skrefanna sem verkefni fóru í gegnum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

fengnir til að gera slíkt hið sama, skoða ferli verkefnis heilt í gegn og greina hvaða skref mætti 

laga. Það kom í ljós að langflestir þátttakendur voru sammála um þau skref sem þurftu á úrbótum 

að halda. Skrefin sem voru nefnd af flestum tengdust undirbúningi verkefna áður en eiginleg 

vinna á þeim gat hafist, skipulag á verkefnum eftir forgangsröð og verkefni sem koma óvænt inn 

eða með litlum fyrirvara eins og viðgerðir. Það kom einnig í ljós að öll þau skref sem þurftu á 

úrbótum að halda höfðu enga verkáætlun eða skipulag tengt því hvernig, hver og hvenær ætti að 

framkvæma umrædd skref. Það var því ljóst að hvert verkefni sem kom inn á borð til 

skipulagsheildarinnar lenti í flöskuhálsum víða í ferli sínu sem olli því að verkefni voru gjarnan að 

klárast á eftir áætlun. Líkt og Eðvald Möller (2020) greinir frá er verkáætlun gríðarlega mikilvæg 

og verður röð verkþátta og aðfanga að vera ljós í upphafi til að ná tilsettum markmiðum. Í 

umræddri skipulagsheild var hvorugt til staðar. Skortur á tíma, skipulagi og ábyrgðaraðilum olli 
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því að mannauður skipulagsheildarinnar hafði lengi vel unnið sína vinnu eftir sínu höfði. Það gerði 

það að verkum að oft voru sömu aðilar skipulagsheildarinnar að sinna verkum langt fram eftir 

kvöldi sem enginn annar gaf sér tíma til. Það hafði í för með sér mikla óánægju starfsfólks eins og 

nánar er greint frá í rannsókn þessari. 

Hluti af grunnvinnu rannsóknarinnar og greiningarvinnu á starfsháttum skipulagsheildarinnar 

var að útskýra fyrir þátttakendum rannsóknarinnar, og jafnframt starfsfólki skipulagsheildarinnar, 

hvað verkefnastjórnun gengi út á. Það kom enda fljótt í ljós að þekking þátttakenda á fræðum 

verkefnastjórnunar var lítil sem engin. Rannsakandi útskýrði í einföldu máli, líkt og Larson og Grey 

(2020) gera, að verkefnastjórnun felur í sér skipulag í formi undirbúnings, áætlanagerð, stýringu 

með forgangsröðun verkefna að leiðarljósi og eftirlit með öllum þáttum verkefnis. Skipulag og 

sýnileiki eru þar lykilhugtök. Einnig var ekki síður mikilvægt að fræða þátttakendur um 

straumlínustjórnun og þær aðferðir sem gætu gagnast skipulagsheildinni til að betrumbæta 

verkferli og starfshætti innan skipulagsheildarinnar. Það er í takt við það sem fræðin kveða á um 

tengt mikilvægi þess að allir innan fyrirtækisins, eða skipulagsheildarinnar, þekki lögmál og 

aðferðir straumlínustjórnunar. Hugsunarháttur allra verður að breytast í takt við breytta stefnu. 

Til að það sé möguleiki þarf mannauðurinn að vera vel upplýstur og deila sameiginlegu markmiði. 

Vilji þarf að vera til staðar og svigrúm fyrir að nýjar venjur skapist með því að breyta daglegri 

rútínu sinni (Chiarini, 2013).  

Hins vegar getur mannauðurinn reynst helsta ákorunin þegar breytingar eru yfirvofandi. 

Menning og hegðun reynist oft erfið til breytinga (Kotter, 2012; Huy og Mintzberg, 2003). 

Rannsakandi lagði því mikla áherslu á að beita aðferðum árangursríkrar breytingarstjórnunar. Í 

því fólst að allir starfsmenn skipulagsheildarinnar voru upplýstir, virkjaðir til þátttöku á 

breytingum þar sem þeirra rödd skiptir máli og mótuðu sameiginlega sýn á framtíðina (Kotter, 

2012). Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru með í ráðum að velja þær aðferðir sem gætu 

hentað umræddri skipulagsheild til að koma á betra skipulag og gagnsæi á starfsemina sem færi 

þar fram. Það kom skýrt fram í rýnihópum og athugunum að ánægja ríkti meðal þátttakenda með 

það fyrirkomulag. Aukinheldur tóku þátttakendur rannsóknarinnar fram að traust og samskipti 

hefðu aukist milli aðila samhliða auknu gagnsæi innan skipulagsheildarinnar. Það er í takt við það 
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sem Politis (2003) greinir frá um góða upplýsingamiðlun. Ef traust og virðing ríkir milli aðila, og er 

hluti af fyrirtækjarmenningunni, þá eru meiri líkur á velgengni og góðum samskiptum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að vel gekk að innleiða breytingar. Þær 

breytingar sem áttu sér stað í rannsókn þessari eru einungis upphaf á breytingarferli 

skipulagsheildarinnar. Enda eiga breytingar að vera innleiddar í skrefum (Kotter, 2012).  

Rannsakandi og þátttakendur áttu góða umræðu í fyrsta rýnihópnum um möguleg tól og 

aðferðir sem þau gætu nýtt sér áður en endanleg ákvörðun var tekin. Það er enda mikilvægt að 

skoða marga möguleika þar sem öll tól eða allar aðferðir henta ekki öllum fyrirtækjum eða 

skipulagsheildum. Það er nauðsynlegt að taka mið af starfseminni sem um ræðir ef vel á að takast. 

Þá er grundvallaratriði að hugsunarháttur og tól styðji hvort annað (Liker, 2004; Cox et al, 2005). 

Nýjar venjur skapast, þeim þarf að viðhalda og stuðla að stöðugum umbótum (Chapman, 2005). 

Ákveðið var að styðjast við tól sem væru einföld í framkvæmd og myndu gera vinnuna 

sýnilegri. Það voru tól eins og hugmyndafræði 5S, Kaizen og Kanban sem þóttu tilvalin til að koma 

betra skipulagi á innan skipulagsheildarinnar. Hins vegar er nánast ógerlegt að umturna starfandi 

skipulagsheild algjörlega og var því reynt að forgangsraða hverju þyrfti að breyta fyrst. Það á sér 

stoð í fræðunm þar sem Kaizen, sem jafnframt stendur fyrir stöðugar umbætur, og falla því 

margar aðferðir straumlínustjórnunar þar undir. Þar eru helstu áherslur á stöðuga þróun og 

bætingar í litlum skrefum í einu. Ávinningur ætti að vera minni sóun, meira flæði, sýnileiki og 

árangur á kerfisbundin máta (Malik og YeZhuang, 2006).  

Kanban-aðferðin, eða Kanban-teymistafla eins og sumir kjósa að segja, var valin til notkunar 

fyrir þau verkefni og verkferla sem voru á ábyrgð allra innan skipulagsheildarinnar. Eins og hefur 

komið fram áður hafa áherslur á skipulag ekki verið í forgangi hjá skipulagsheildinni fram að 

rannsókn þessari. Það kom í ljós að allir höfðu fundið fyrir þörf á betra verklagi en enginn sýnt 

nægilega framtakssemi til þess að breyta eða leggja fram tillögur að breytingum. Kanban-aðferðin 

var útfærð og aðlöguð að starfseminni og þótti henta skipulagsheildinni. Helsta ástæða þess að 

Kanban-tafla varð fyrir valinu var að þátttakendum rannsóknarinnar þótti vanta meiri sýnileika á 

framgang verkefna og jafnari skiptingu milli aðila þegar kom að vissum verkþáttum. Fræðilegi 

þáttur Kanban styður þar vel við þar sem aðferðin á að gera öllum kleift að fylgjast með stöðu 
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mála, jafna álag og bæta gagnsæi og samskipti. Þar að auki er jafnframt hægt að nýta aðferðina 

til að koma auga á tiltekin vandamál (Bicheno og Holweg, 2009). 

Það kom fljótt í ljós eftir að taflan var tekin í notkun hvar var rými fyrir breytingar og bætingar. 

Taflan var uppfærð nokkrum sinnum í rannsóknarferlinu og aðlöguð enn betur að starfseminni. 

Það var vanalega gert á svokölluðum töflufundum þar sem farið var yfir framgang og notkun á 

töflunni. Það samræmist því sem Burrows (2014), Hammarberg og Sunden (2014) fjalla um í 

skrifum sínum. 

Heilt yfir gekk innleiðing á nýjum venjum vel samkvæmt þátttakendum. Það sem helst má 

nefna, sem gekk ekki nægilega vel, var að yfirstrika verkefni sem væri búið að ljúka á útprentuðum 

verkefnalista. Það mátti helst rekja til þess að þátttakendum þótti það vera tvíverknaður að þurfa 

að skoða útprentaðan verkefnalista, leita að verkefninu sem þau höfðu klárað og strika það út. 

Þátttakendum þótti nægileg yfirsýn að hafa alla bakka uppraðað í rétta röð eftir forgangsröð þar 

sem skiladagur væri vel sýnilegur. Því var ekki lengi notast við útprentaða verkefnalista. Einn 

þátttakandinn nefndi einnig að ekki væri um góða venju að ræða þar sem það myndi ýta undir 

pappírssóun. Þessar vangaveltur og gagnrýni hjá þátttakendum sýndi að hugsunarháttur þeirra 

var að stuðla að bættu og þróuðu vinnuumhverfi. Bicheno og Holweg (2009) greina einmitt frá 

því að breytt hugarfar stuðli meiri skilvirkni sem greina mátti hjá skipulagsheildinni á öllum stigum 

rannsóknarinnar. 

Allir þátttakendur voru sammála um að skipulagsheildin væri búin að ná miklum framförum 

með aðferðum straumlínustjórnunar. Þar mætti helst nefna bætingar á heildarskipulagi en einnig 

fleiri atriði. Þar má meðal annars nefna jafnara vinnuálag, vinnuaðstaðan væri betri í ljósi þess að 

borð hvers og eins var ekki lengur yfirfullt af bökkum, aukin fjölbreytni í verkefnum hjá hverjum 

og einum og verkefnastaða og framgangur sýnilegri. Einnig voru þau sammála um að stress hefði 

minnkað samhliða aukinni skilvirkni. Einnig má nefna að þátttakendum þótti teymisvinna og 

samskipti hafa aukist svo um munaði eftir að notkun á töflunni hófst. Enginn þátttakandi hafði 

fundið fyrir neikvæðum áhrifum á skipulagsheildina í breytingarferlinu. Allar þær breytingar sem 

skipulagsheildin tók sér fyrir hendur skiluðu sér loks að mikilvægu markmiði skipulagsheildarinnar 

þ.e. að verkefnum væri lokið og skilað á tilsettum skiladegi eða jafnvel fyrr til viðskiptavina.  
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Að lokum var einróma upplifun allra þátttakenda rannsóknarinnar að aðferðir og tól 

verkefnastjórnunar ætti svo sannarlega heima innan veggja tannsmíðastofa. Einnig voru allir 

staðfastir á því að breytingarnar sem innleiddar hefðu verið myndu haldast og þau myndu leggja 

sig fram við að betrumbæta og þróa skipulagsheildina enn frekar á markvissan máta. Með slíkan 

áhuga og skilning á þörfum fyrir sífelldri framþróun myndi það skila sér í stöðugum umbótum 

innan skipulagsheildarinnar. Hins vegar er mikilvægt að markviss aðgerðaráætlun sé til staðar 

sem er uppfærð reglulega og skilningur fyrir miklvægi hennar sé til staðar. Þannig má tryggja 

góðan undirbúning og kortlagningu á ferlum áður en ráðist er í breytingar (Myers, Hulks og 

Wiggin, 2012).  Áhugavert verður í því samhengi að fylgjast með framgangi skipulagsheildarinnar 

í áframhaldandi breytingarferli sem þau ætla sér að viðhalda. Rannsakandi vonar að 

framangreind umfjöllun og rannsókn gefi innsýn í það hvernig bæta megi verkferli tannsmiða með 

aðferðum straumlínustjórnunar. Alltént að innsýn sé gefin inn í það hvernig hefja megi 

breytingaferli í átt að aukinni skilvirkni með aðferðum straumlínustjórnunar innan geirans.  

5.2 Upplifun og hugleiðingar rannsakanda 

Rannsakandi var fljótur að átta sig á því að þörf væri fyrir breytingar innan skipulagsheildarinnar. 

Við gagnaöflun þar sem talað var við alla aðila fyrirtækisins, bæði stjórnendur og starfsfólk, mátti 

skynja spennu í loftinu en á sama tíma væntingar fyrir einhvers konar breytingum. Stuttu áður en 

rannsókn þessi kom til tals við fyrirsvarsmenn fyrirtækisins höfðu þau reynt ýmsar breytingar sem 

náðu ekki tilsettum árangri. Að koma inn í slíkt umhverfi gat bæði verið kostur og galli fyrir þessa 

rannsókn. Mögulegt væri að starfsfólk væri orðið þreytt á að taka þátt í breytingum ef þeirra fyrri 

reynsla væri lituð af óánægju. Þar af leiðandi vildi rannsakandi vanda vel til verka og lagði upp 

með góðan undirbúning. Í því fólst að kynnast starfseminni vel, átta sig á helstu vandamálum og 

kortleggja starfsemina með aðstoð þátttakenda, líkt og hefur komið fram hér áður (Womack og 

Jones, 2003). Meginmarkmið rannsakanda var að fá alla til að finna og skilja þörf fyrir breytingar, 

ásamt því að virkja þau til raunverulegrar þátttöku (Kotter, 2012). Reynt var að koma til móts við 

óskir allra á einhvern máta.  

Rannsakandi komst einnig að því að rót skipulagsvanda skipulagsheildarinnar mætti að mörgu 

leyti rekja til þess að hlutverk og verkaskipting var ekki nægileg skýr. Dró rannsakandi þá ályktun 
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af ummælum þátttakenda að oft skapaðist hlutverkaspenna af þeim sökum þ.e. spenna um það 

hver ætti að gegna hvaða hlutverki. Á sama tíma og hlutverk og ábyrgð ýmissa þátta innan 

skipulagsheildarinnar voru óljós þá töluðu þátttakendur einnig um ójafnvægi í vinnuálagi. 

Upplifun rannsakanda var sú að tól og aðferðir verkefnastjórnunar gæti leyst þann vanda að miklu 

leyti. Þar sem þörf var á meiri sýnileika á framgangi og stöðu verkefna þótti rannsakanda tilvalið 

að taka upp teymistöflu og breyta skipulagi á uppröðun verkefna. Helsta hlutverk töflunnar var 

að dreifa álagi jafnt á alla sem áður hafði verið á herðum sömu aðilanna í lengri tíma, með 

vaktaskipulagi. Þannig var hægt að skipa ábyrgðaraðila en á sama tíma dreifa ábyrgðinni jafnt á 

alla innan skipulagsheildarinnar. Þannig mátti einnig tryggja að starfsfólk myndi ekki upplifa 

valdaójöfnuð eða mismunun innan starfsheildarinnar (Kotter, 2012). Þar að auki sköpuðust jöfn 

tækifæri fyrir alla að læra ýmsar hliðar starfseminnar sem þeir höfðu kannski ekki áður sinnt. 

Þannig má í einföldu máli segja að taflan hafi hlotið hlutverk verkefnastjóra. Hins vegar fann 

rannsakandi að þörf var á aðila til að fylgjast með því að allar upplýsingar á töflunni væru 

uppfærðar þegar við átti. Gjarnan er talað um töflustjóra í því samhengi. Í ljósi bakgrunns 

rannsakanda í verkefnastjórnun þá var það einróma ákvörðun allra aðila að hann skyldi gegna því 

hlutverki. Þá má aftur nefna mikilvægi þess að skýrt sé kveðið á um ábyrgðaraðila. Enda þótt 

auðvelt geti reynst að innleiða hin ýmsu tól og aðferðir þá eru slíkar breytingar ekki líklegar til 

árangurs ef eftirfylgni er ekki nægilega góð. 

Á öllum stigum rannsóknarinnar fann rannsakandi fyrir miklum meðbyr allra innan 

skipulagsheildarinnar. Sá meðbyr var honum mikil hvatning gagnvart innleiðingu á aðferðum 

straumlínustjórnunar. Einnig var það mikill styrkur fyrir rannsakanda að hafa hlotið vinnu í 

umræddri skipulagsheild og þannig fengið tækifæri að öðlast dýpri skilning á daglegri starfsemi 

sem gagnasöfnun og greiningarvinnan fólst í. Það er einnig einlæg upplifun rannsakanda að 

rannsóknin hafi styrkt samband skipulagsheildarinnar og skilað sér í aukinni liðsheild. Það mátti 

greina út frá umsögnum þátttakenda þar sem talað var um aukin og betri samskipti, meira 

gagnsæi, aukið upplýsinga- og verkflæði, hlutverk og ábyrgð hvers og eins væri skýrara ásamt 

betra skipulagi og viðhaldi á tækjum og tólum innan skipulagsheildarinnar. Rannsakandi er 

sannfærður um að breytingarferli innan skipulagsheildarinnar muni halda stöðugt áfram í átt að 

betri og skilvirkari vinnustað þar sem samheldni og liðsheild muni stuðla að stöðugum vexti. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að þátttakendur skipulagsheildarinnar voru almennt 

mjög ánægðir með þær breytingar sem áttu sér stað samhliða rannsókn þessari. Hins vegar er 

vert að taka fram að reynsla og þekking þátttakanda var lítil sem engin á fræðum verkefna- og 

straumlínustjórnunar. Þar af leiðandi var lögð mikil áhersla á grunnvinnu og fræðslu sem mun þó 

án efa nýtast skipulagsheildinni í framtíðinni. 

Það mætti segja að áhrif breytinganna hafi í raun verið tvíþætt. Annars vegar mátti greina bætt 

heildarskipulag starfseminnar og hins vegar bætt mannleg samskipti, sem leiddi til aukinnar 

vellíðanar í vinnunni. Án efa hafa þessir tveir þættir stutt við hvorn annan þar sem bætt skipulag 

ætti alla jafna, að mati rannsakanda, að leiða til betri líðanar í vinnu. Þá leiddu niðurstöðurnar 

einnig í ljós mikilvægi þess að leggja mikla áherslu á að fá alla liðsheildina til að skilja og taka þátt 

í breytingaferlinu líkt og Kotter (2012) fjallar um í skrifum sínum. Þrátt fyrir að reynsla og þekking 

þátttakanda hafi verið lítil sem engin á fræðum verkefna- og straumlínustjórnunar þá staðfesta 

niðurstöðurnar einnig að aðferðir og tól straumlínustjórnunar geta verið einfaldar og skilvirkar 

fyrir byrjendur ef rétt er farið að. 

Takmarkanir á þessari rannsókn eru meðal annars þær að ekki var notast við úrtaksaðferðir 

heldur fyrirfram ákveðinn hóp. Eðli starfendarannsókna af þessari tegund bauð ekki upp á annað 

líkt og áður hefur verið fjallað um. Einnig er það ekki ákjósanlegt að rannsakandinn sjálfur hafi 

verið mælitækið í rannsókninni, líkt og hér er staðan, þó því geti fylgt ákveðnir kostir íkt og áður 

er nefnt. Þá var rannsakandi að framkvæma sína fyrstu starfendarannsókn og getur það talist sem 

ákveðin takmörkun á rannsókninni og einnig er það mögulegt að aðrir rannsakendur hefðu getað 

greint eða túlkað gögnin öðruvísi eða ákveðið að innleiða önnur tól og aðferðir. Loks hefði 

rannsóknin getað leitt aðra rannsakendur í ólíka átt á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Með rannsókn þessari vill rannsakandi eindregið hvetja tannsmiðastéttina til að beita 

aðferðum verkefnastjórnunar sér til framdráttar á markvissan máta. Þá vill rannsakandi einnig 

nýta tækifærið og hvetja ólíkar stéttir til að skoða mátt verkefnastjórnunar og 

straumlínustjórnunar. Rannsakandi telur greinina eiga heima í öllum atvinnugreinum óháð stærð 

og viðskiptaumhverfi. Vert væri fyrir Tannsmiðafélag Íslands að stuðla að fræðslu og menntun 
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t.d. í formi námskeiða eða fyrirlestra sem myndu kynna stéttinni fyrir öllum þeim kostum og 

tækifærum sem verkefnastjórnun hefur fram að færa. Rannsakandi telur að sú þróun yrði 

stéttinni og haghöfum vafalaust til bóta. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir fyrsta viðtal við eiganda og tvo tannsmiði tannsmíðastofunnar 

Viðtal fór fram 1. mars 2020 

 Hvernig mynduð þið lýsa fyrirtækinu? 

 Hvernig mynduð þið lýsa vinnu ykkar? 

 Hvaða markaður eru ykkar samkeppnisaðili? 

 Hvar teljið þið ykkur standa á markaði? 

 Hvernig er upplýsingaflæði og gagnsæi á vinnustaðnum? 

 Er einhver sem gegnir stöðu verkefnastjóra? 

o Ef já hvert er hans hlutverk? 

 Hvernig er vinnuálagið á vinnustaðnum? 

 Hvernig mynduð þið lýsa vinnumenningunni hér? 

 Hverjir eru helstu kostir vinnustaðarins? 

 Hverjir eru helstu gallar vinnustaðarins? 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir annað viðtal við tvo starfsmenn sem einnig eru partnerar 

tannsmíðastofunnar. 

Viðtal fór fram 2. Febrúar 2021 

 Hvernig er núverandi verkefnastaða? 

 Hvernig er yfirsýn og framgangur verkefna? 

 Hvernig er upplýsingaflæði og gagnsæi á vinnustaðnum? 

 Hvaða tæki og tól eru notuð til að halda utan um verkefnastöðu? 

 Hvernig lýsir almennt ferli verkefnis hjá ykkur? 

 Hvernig er vinnuálagið á vinnustaðnum? 

 Hvernig eru hlutverkaskipting innan tannsmíðastofunnar hjá ykkur? 

 Hvað finnst ykkur mætti laga í vinnuferli á tannsmíðastofunni? 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi fyrir fyrsta rýnihóp 

Rýnihópur átti sér stað 23 mars 2021. 

Kanna hvernig núverandi starfshættir eru hjá skipulagsheildinni. 

 

Þar sem þetta eru samstarfsfélagar mínir þarf ég að leggja áherslu á að gleyma ekki formlegum 

atriðum eins og að þakka þeim fyrir að taka þátt í rannsókn þessari, kynna betur hvað ég er að 

rannsaka og af hverju. Þá þarf ég einnig að fá leyfi frá þeim að ég taki upp samtalið okkar. 

Mikilvægt er að ég gefi öllum rými að tala frjálst út frá málefni dagsins sem ég byrja á að kynna 

vel í upphafi. 

Markmið er að ná samtali um málefnið á gott flug áður en ég segi þeim frá minni greiningu á 

almennu ferli innan tannsmíðastofunnar sem þau munu einnig fá prentað eintak af. 

Spurningar: 

 Hvað hafið þið unnið lengi hjá fyrirtækinu? 

 Hvernig er núverandi verkefnastaða? 

 Hvernig er yfirsýn og framgangur verkefna? 

 Hvernig er upplýsingaflæði og gagnsæi á vinnustaðnum? 

 Hvernig er vinnuálagið á vinnustaðnum? 

 Teljið þið að vinnuálag sé jafnt á milli einstaklinga? 

 Eru staðlaðir vinnuferlar til staðar? 

o Ef já, hvernig eru þeir?  

 Finnst þér þú vita til hvers er ætlast af þér í vinnunni? 

 Er tímastjórnun mikilvæg í ykkar vinnuumhverfi?  
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o Ef já, hvers vegna? 

 Hvernig mynduð þið lýsa verkferli verkefnis sem kemur inn til ykkar þangað til 
verkefnið er klárað og fer útúr húsi? 

 Eru einhver skref sem mætti bæta úr? Hvaða skref eru það? Hvernig mætti bæta 
skrefið til hins betra? 

 Teljið þið að notkun á einhverskonar tóli verkefnastjórnunar myndi gagnast þessum 
vinnustað til að bæta skipulag og verkferla? 

o Ef nei, af hverju ekki? 

o Ef já, hvernig myndi það bæta vinnustaðinn? 

Almennt ferli verkefnis á tannsmíðastofunni samkvæmt minni nálgun: 

Frá því að verkefni er sótt til tannlæknis og þangað til það er fullunnið og fer út úr húsi. Ferlið 

er sett upp í 10 skref þar sem helmingur eða 5 skref eru með rauðum lit sem merkir að flöskuháls 

er til staðar í ferlinu í því skrefi. Þátttakendur rannsóknarinnar verða beðnir um að rissa upp sína 

nálgun á ferli verkefnis, frá upphafi til enda, og merkja inn þau skref sem þau telja þurfi á úrbótum 

að halda. Að lokum mun ég sýna þeim mína nálgun til að bera saman við þeirra. Markmiðið er 

svo að skapa umræðu útfrá greiningu allra á ferli verkefnis. Hér að neðan má sjá mynd sem greinir 

frá ferlinu samkvæmt minni nálgun: 

 

 
Verkefni fer úr húsi og á áfangastað

Pakka verkefni í umbúðir/poka/kassa

Skrifa út verkefni og útbúa reikning

Verkefni unnið af tannsmið

Koma verkefni á viðeigandi stað eða til þess sem á að vinna verkefnið

Klára steypivinnu; trimma módel, pinna o.fl.

Steypa í verkefni

Skrá inn verkefni í Labstar

VANTAR: Áætla nákvæmari verklengd fyrir flókin og óalgeng verkefni í samvinnu með tannlækni

Verkefni sótt til tannlæknis
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Fá hvern og einn til að skrifa niður og greina ferlið á svipaðan máta og ég þar sem tekið er fram 

sérstaklega þau skref sem þau telja þurfi úrbætur.  

 5 afhverju (whys) 

 5 hverni (hows) 
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Viðauki 4 

Viðtalsrammi fyrir annan rýnihóp 

Rýnihópur átti sér stað 11 maí 2021. 

Framgangur breytinga innan skipulagsheildarinnar. 

 

 Finnur þú/þið mun á verkflæði síðan taflan var tekin í notkun? Lýstu því eins vel og þú 

getur.  

 Finnur þú/þið mun á skipulagi síðan taflan var tekin í notkun? Lýstu því eins vel og þú 

getur. 

 Finnur þú/þið einhvern annan mun á vinnustaðnum eftir að notkun á töflunni byrjaði? 

Hvort sem það á við þig persónulega eða vinnustaðinn í heild eða í raun hvað sem er. 

 Hverjir eru helstu kostir þess að nota töfluna yfir verkskiptingu og yfirsýn á verkefnum 

og fleira? 

 Hverjir eru helstu gallar þess að nota töfluna yfir verkskiptingu og yfirsýn á verkefnum 

og fleira? 

 Hvernig finnst þér/ykkur að hafa töfluna uppá vegg og sýnilega? 

 Finnst þér hún nægilega skýr? 

 Hvað væri það helsta sem þér finnst betur mætti fara með svona fyrirkomulag? 

 Ef þú ert ekki sáttur við skipulagið á töflunni hvernig myndir þú vilja hafa hana fengir 

þú að ráða? 

 Finnst þér samskipti betri á vinnustaðnum eftir að taflan fór í notkun og þá hvernig? 

 Finnst þér gagnsæi betra á vinnustaðnum eftir að taflan fór í notkun og þá hvernig? 
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 Nokkrar skúffur hafa verið merktar að utan með límmiða hvað þær innihalda, t.d. 

skúffurnar með optiglaze, skrúfum og analogum. Myndir þú vilja hafa fleiri skúffur og 

staði merkta sem greina frá innihaldi þeirra?  

o Ef já, af hverju myndir þú vilja það? 

o Ef nei, af hverju ekki? 

 Hvernig finnst ykkur uppröðun á bökkum í gluggakistur hafa virkað fyrir 
skipulagsheildina? 

 Hvernig finnst ykkur að hafa útprentaðan verkefnalista á töflunni? 

 Hvernig gengur að strika út verkefni af verkefnalistanum þegar verkefni er klárað? 

 Er eitthvað fleira sem þér/ykkur langar að ræða sem gæti bætt vinnustaðinn okkar? 
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Viðauki 5 

Viðtalsrammi fyrir þriðja rýnihóp 

Rýnihópur átti sér stað 28. Maí 2021. 

Kanna hvernig skipulagsheildin sér framtíðina fyrir sér innan skipulagsheildarinnar. 

 Sjáið þið fram á að halda áfram að nota það skipulag sem hefur verið notast við 

undanfarna mánuði? 

 Sjáið þið fram á að skipulagsheildin haldi áfram að nota töfluna? 

 Mynduð þið vilja sjá einhverjar breytingar á töflunni? 

o Ef já hvernig breytingar eru það? 

 Hvernig myndir þú vilja sjá framtíðina hjá fyrirtækinu þegar kemur að skipulagi og 
teymisvinnu? 

 Eitthvað fleira sem ykkur langar að koma á framfæri sem tengist rannsókn þessari og 

skipulagsheildinni? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Viðauki 6 

Minnisblöð 

 

Fyrsti fundur/viðtal við fyrirtæki - 1. mars 2020 

Ég hitti eiganda tannsmíðastofunnar sem er þó ekki tannsmiður sjálfur ásamt tveimur 

tannsmiðum stofunnar sem einnig eru hluthafar í fyrirtækinu og hafa umsjón með öllu því sem 

fer þar fram. Þar sem ég er tannsmiður í grunninn að klára MS gráðu í verkefnastjórnun fannst 

mér tilvalið að tvinna þessa reynslu mína saman. Ég kynnti fyrir þeim hvað ég væri að læra og 

spurði þau nokkra spurninga um þekkingu þeirra á verkefnastjórnun og hvaða aðferðum þau 

væru að beita til að halda utan um skipulag og verkferla. Þau virtust ekki hafa mikla þekkingu á 

viðfangsefninu nema það sem mætti kalla almenna þekkingu á verkefnastjórnun eða í daglegu 

tali skipulag. Þau voru öll sammála um helstu vandamál, sem voru skipulag og tímaleysi. Erfitt 

væri að finna tíma til að leggjast yfir verkferla og endurskipuleggja þá. Þau urðu öll snemma í 

samtalinu spennt fyrir því sem ég hafði að segja og tóku undir hugmyndir mínar um að rannsaka 

skipulag og verkferla innan veggja tannsmíðastofunnar og sjá hvernig væri hægt að betrumbæta 

verkflæðið hjá þeim. Í lokin var ákveðið að ég myndi gera rannsókn mína í samstarfi með þeim. 

Viku seinna fékk ég símtal frá eiganda fyrirtækisins og mér boðið fullt starf hjá þeim. Ég var í 

fæðingarorlofi þarna en tók boðinu um starf. Ég hóf svo fullt starf hjá þeim í byrjun júní 2020. 

Viðtal 2 við tvo tannsmiði tannsmíðastofunnar – 2. febrúar 2021 

Þarna var ég loksins alveg að ljúka seinasta áfanga mastersnámsins og fannst komin tími til að 

byrja að alvöru að kortleggja rannsóknina. Einnig var ég búin að kynnast fyrirtækinu nokkuð vel 

og öllum verkferlum innan þess á þeim 8 mánuðum sem ég var búin að vinna hjá fyrirtækinu. 

Ég fékk Gunnar og Báru til að setjast með mér á fund. Ég var búin að undirbúa nokkrar 

spurningar fyrir þau og punkta niður hjá mér atriði sem ég væri búin að taka sérstaklega vel eftir 

undanfarna mánuði er varða skipulag og verkferla. Einnig var ég búin að rissa upp gróflega 

rannsóknaráætlun sem ég fór yfir með þeim og fékk samþykki fyrir. 

Þau eru bæði mjög opin fyrir breytingum sér í lagi þær sem bæta eiga vinnustaðinn. Fundurinn 

gekk því mjög vel og tóku þau bæði undir allar mínar athugasemdir og hugmyndir hvernig bæta 



 

94 

 

megi verkferla, gera þá skýrari og koma betra skipulagi á. Þarna bar ég einnig undir þau þá 

hugmynd að ég myndi halda svokallaðan rýnihóp með öllum starfsmönnum tannsmíðastofunnar 

til að heyra þeirra sjónarhorn og fá þeirra tillögur að úrbótum. Það er því næsta skref að gera 

undirbúningsvinnu fyrir fyrsta rýnihóp. 

 Vinnuálag mikið. 

 Erfitt að finna auðan tíma til að laga skipulag og miðla upplýsingum milli kollega. 

 Ekki allir sem hafa sömu þekkingu, þ.e. það geta ekki allið stokkið í allt sem þarf að gera 
innan veggja tannsmíðastofunnar. 

 Engir almennilega fast mótaðir vinnuferlar, hver og einn gerir eftir sínu höfði. 

Fyrsti rýnihópur - 23. mars 2021 

Allir átta starfsmenn tannsmíðastofunnar voru boðaðir á fundinn en tveir voru ekki í vinnu þann 

dag sem fundurinn átti sér stað. Í ljósi þess að ég vinn á þeim stað sem rannsóknin tekur utan um 

þá byrjaði ég á því að kynna fyrir samstarfsfélögum mínum 

meistaranámið mitt í grófum atriðum og sagði þeim frá 

þeim þáttum og áherslum námsins sem hafði vakið hvað 

mestan áhuga hjá mér. Þannig vakti ég áhuga og athygli á 

því sem framundan var sem snerti rannsókn þessa og 

tillögur á breytingum á verklagi innan stofnunnar til að 

koma betra skipulagi á og gagnsæi.  

Einnig var markmiðið að heyra þeirra sýn á hlutunum og 

draga fram þeirra tillögur að úrbótum sem tókst vonum 

framar þar sem allir sýndu mikinn áhuga á málefninu. Það 

kom mér helst á óvart hvað þau voru öll opin og tilbúin að 

grípa orðið og skiptast á skoðunum um nánast öll atriði 

sem ég spurði út í. Umræðan flaut vel og mín upplifun var 

sú að samtalið þróaðist á nokkuð eðlilegan máta þar sem þau mestmegnis leiddu umræðuna 

áfram en ég kom með spurningar þegar mér fannst þær eiga við umræðuna. Þau voru öll sammála 

að skipulag og skýrari verkferlar væri ábótavant innan tannsmíðastofunnar. Flest allir töluðu um 
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sömu atriði og ég hafði gert rauð í minni greiningu þar sem þeim fannst sérstaklega þyrfti að 

leggja áherslu á að bæta.  

Eina sem ég gæti sett út á eftir samtalið okkar er að þau voru misjafnlega kappsöm að finna 

eins margar ástæður og lausnir á þeim atriðum sem þau töldu þurfa úrbætur á í almennu ferli 

verkefnis hjá tannsmiðum. Mögulega getur verið erfitt að finna fimm ástæður og fimm lausnir 

undir pressu svo taka þarf tillit til þess. Að öllu öðru leyti virtust allir vera spenntir fyrir því að 

takast á við þetta verkefni með mér. Það var ákveðið að við myndum byrja á því að taka til og 

merkja skápa og skúffur, það er nota hugmyndafræði 5S. Þannig eigum við að geta komið í veg 

fyrir óþarfa tíma sem fer í að leita að hlutum. Þar sem allir voru nokkuð sammála um að sömu 

skrefin í ferlinu væri að valda flöskuhálsum var ákveðið að notast við töflu, ekki svo ólíka Kanban-

töflu aðferðinni, til að reyna að koma í veg fyrir svokallaða flöskuhálsa í ferlinu eða allavega bæta 

þá. Þau skref sem gjarnan mæta afgangi og einhver stekkur til þegar smuga gefst til er að (i) skrá 

inn verkefnin þegar þau koma inn til okkar, (ii) steypa í þau og sú vinna sem fylgir því og (iii) skrifa 

verkefnin út ásamt reikningi. Ásamt einfaldri útgáfu af Kanban-töflu sem átti að halda utan um 

þær viðgerðir og litatökur á sjúklingum sem bárust skipulagsheildinni og hver myndi sjá um 

verkið. Ákveðið var því að notast við tússtöflu þar sem ég myndi skipta okkur öllum niður á vaktir. 

Fyrsti töflufundur – 29. mars 2021 

Eftir fyrsta rýnihópinn fann ég hvað allir voru samstiga í að taka þátt í þessu verkefni með mér 

sem gladdi mig mjög. Ég lagði ég til að við myndum reglulega taka stöðuna. Ég útskýrði að það 

yrðu svokallaðir töflufundir og þeir yrðu yfirleitt í styttra lagi miða við rýnihópana. Í upphafi 

töflufundarins lét ég þau vita að ég myndi leggja áherslu á að hlusta á þeirra umræður og halda 

mig mest utan hennar. Og benti á að töflufundir væri kjörið tækifæri fyrir þau til að benda á atriði 

sem bæði væru að ganga vel og atriði sem mætti betrum bæta. 

Fyrstu dagana eftir rýnihópinn vorum við öll dugleg að nota dauðar stundir til að endurraða í 

skúffur og skápa, sem eru vissulega sjaldgæfar þessa dagana sökum anna, og grípa í merkibyssuna 

og merkja allt. Þegar skápa- og skúffuskipulagið var orðið betra en áður að mínu mati þá bjó ég 

til áætlun. Áætlunin gekk út á það að við myndum skipta okkur upp á vaktir þar sem við værum 

ábyrgðaraðilar fyrir því að taka á móti verkefnum, skrá þau inní Labstar verkefnaforrit og steypa 

í mátin ásamt þeirri vinnu sem fylgir því þar til verkefni kemst á borð til aðilans sem vinnur það.  
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Við upphaf notkunar á töflunni var hver aðili með heilan dag sem ábyrgðaraðili. Á fundinum 

kom í ljós að einhverjum aðilum þótti það fullmikið. Ég ákvað að leggja undir þau að við myndum 

alltaf taka hálfan dag í senn, þ.e. hver dagur væri skipt upp í tvær vaktir. Einn aðili sæi um fyrri 

part dags frá 8:00 til 12:00 og svo tæki annar við kl 13:00 til 17:00. Það voru allir kátir með planið 

sem ég lagði upp með og ég gaf öllum tækifæri til að óska eftir sérstökum dögum eða „vöktum“ 

ef þau höfðu óskir um það. Hér að neðan má sjá dæmi um myndir af skipulagi í skúffum og 

vaktaplani á töflunni okkar. Einnig lagði ég undir þau að við myndum alltaf prenta út verkefnalista 

fyrir hvern dag og hengja upp á töfluna okkar. Þannig myndum við hafa betri yfirsýn yfir öll 

verkefni dagsins og gætum strikað yfir verkefnin þegar þau klárast. Allir tóku vel undir þessa 

tillögur sem var strax farið eftir samdægurs. 

Hér að neðan má sjá myndir af betra skipulagi tannsmíðastofunnar, sökum rekjanleika er ekki 

hægt að gefa upp þau nöfn sem standa á töflunni: 

 

Annar töflufundur – 16. apríl 2021 

Ég fékk alla til að fylla á kaffibollann sinn og hætta að vinna í smá stund. Allir tóku því vel enda oft 

gott að fá boð frá öðrum að taka sér pásu og líta upp frá verkefnum dagsins. Ég byrjaði á því að 

spyrja hvernig þeim þætti skipulagið hafa gengið hingað til og hvort þau hafi fundið mun bæði á 

verkflæðinu og álagi. Ég tók einnig fram að ég myndi halda mig að mestu utan umræðuna og leyfa 
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þeim að skiptast á skoðunum. Hins vegar myndi ég skjóta fram spurningum við og við ef mér þætti 

það viðeigandi. Það voru allir sammála um ágæti plansins, þ.e. vaktaskipuninni. Sérstaklega eftir 

að vöktunum var breytt í hálfan dag í senn. Bára kom með mjög góðan punkt að vaktirnar væru 

að veita öllum meiri vinnufrið þar sem núna þyrfti maður ekki að hafa áhyggjur af vanrækslu inni 

í steypiherbergi þar. Áður fyrr fór bara einhver sem gat hoppaði í það verk þegar færi gafst til og 

gjarnan endaði það alltaf á sömu og einu manneskjunni.  

Það voru því allir sammála því að það væri mjög gott að vita að því að það væri alltaf einhver á 

vaktinni og tóku líka eftir því að það safnaðist minna upp þar inni. Hins vegar voru ekki allir að 

muna eftir því að strika út kláruð verkefni af dagslistanum á töflunni þegar verkefnin voru færð 

yfir á borð þar sem kláruð verkefni færu. Ég talaði þá um að það þyrfti að koma því betur inn í 

rútínuna hjá hverjum og einum. Sagði þeim stutt frá Tiny Habits verkefni sem ég gerði í áfanga í 

skólanum og út á hvað það gengur í einföldu og stuttu máli. Við komumst að þeirri niðurstöðu að 

við þyrftum að tengja umrætt skref við annan hlut sem við myndum gera í hvert skipti sem við 

klárum verkefni. Það var ákveðið að í hvert skipti sem við stöndum upp með bakka með kláruðu 

verkefni í og skilum af okkur á sama borðið þá tökum við upp túss sem liggur á því borði og löbbum 

að töflunni og strikum yfir verkefnið.  

Ég talaði um mikilvægi þess að gera þetta alltaf í sömu röð og þannig myndi þetta verða partur 

af rútínunni okkar. Svo er bara sjá hvernig hefur gengið á næsta töflufundi hvað varðar þetta mál. 

Bjarni kom með einnig með góðan punkt þar sem honum fannst við þurfa að halda betur utan 

um þau verkefni sem hafa tímasetningu gefna af tannlækninum sjálfum. Algengast er að við 

gefum okkur tvær vikur til að klára verkefni og koma þeim á tannlækninn aftur. Hins vegar kemur 

fyrir að verkefni eru með fyrirfram ákveðnum tíma þar sem tannlæknir hefur bókað sjúkling í 

endurkomu fyrir þessar tvær vikur. Það er ekkert í kerfinu okkar, Labstar, sem gefur okkur 

möguleika að tímasetja annað en daginn sjálfan sem á að skila. Það hefur því komið fyrir að 

verkefni hverfi inní fjöldann og sjúklingur er mættur til tannlæknis en verkefnið ekki. Bjarni stakk 

uppá því að við myndum merkja þessi verkefni sérstaklega. Ég var hjartanlega sammála honum. 

Það er bæði leiðinlegt og óþarfi að lenda í svona atvikum. Það er svo auðvelt að laga þetta svo 

lengi sem skipulagið styður það. Umræðan leiddi að annarri töflu eða slíku sístemi. Upp komu 

hugmyndir að töflunni yrði skipt niður í vikudagana og dagsett fram í tímann fyrir þá viku sem er. 
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Öll verkefni sem eiga að vera mætt klukkan eitthvað ákveðið til tannlæknis verða merkt með 

rauðri stjörnu á miðann sem er á bakka verkefnisins. Ásamt því yrði einnig útbúin Post-it miði þar 

sem helstu upplýsingar um verkefnið er að finna ásamt þeirri tímasetningu sem það þarf að vera 

komið á leiðarenda. Post-it miðinn yrði þá settur á þann dag sem á við fyrir hvert verkefni og 

þannig ættu allir að vera með á nótunum hver þessi verkefni eru og klukkan hvað þau þurfa að 

vera komin á áfangastað. 

Það sem vakti mesta athygli hjá mér eftir fundinn okkar hvað þau eru öll jákvæð með þær 

breytingar sem við erum öll að taka þátt í saman að framkvæma til að gera vinnustaðinn okkar 

betri. Það staðfestir að öll þau fræ sem ég hef verið að sá eru að uppskera þar sem þau eru 

virkilega öll farin að leggja sig fram að fara eftir skipulaginu. Ekki nóg með það en þá eru þau öðru 

hverju að ræða skipulagið og koma með alls konar gagnlega punkta bæði hvað varðar að bæta 

við skipulagið og hvernig megi betur útfæra það. Þetta er nefnilega stöðugt ferli sem við erum í 

sem á sér engin skýr endalok enda viljum við alltaf geta gert betur.  

Annar rýnihópur - 11. Maí 

Ég var tilbúin með spurningalista sem ég hafði mér til stuðnings til að leiða áfram umræðuna og 

fá fram þær upplýsingar sem mér þótti mikilvægar fyrir framgang rannsóknarinnar. Ég bað einnig 

um leyfi til að taka upp umræðurnar og fékk samþyki fyrir því. Umræðan var heilt yfir mjög jákvæð 

og framgangur breytinga miðaði vel að sögn allra viðmælenda. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru viðstaddir enda var rýnihópurinn framkvæmdur á vinnutíma. Það gekk 

mjög vel að temja sér að nota töfluna að sögn viðmælenda. Það hafði einungis örsjaldan komið 

til þess að einhverjir aðilar skipulagsheildarinnar hafi þurft að biðja um skipti á 

steypiherbergisvakt en þau skipti hafi gengið vel að fá einhvern til að skipta við sig. Allir voru 

hæstánægðir með nýtt skipulag á verkefnabökkum, það er að þeir væru ekki lengur staflað á borð 

á hverjum og einum heldur öllum raðað í rétta röð eftir skiladag útí gluggakistu. Hins vegar kom 

upp umræða að það gengi ekki mjög vel að muna eftir útprentuðum verkefnalista. Bæði var 

starfsfólk ekki að veita honum neina sérstaka athygli né að strika kláruð verkefni út af honum. 

Einhverjum þótti verkefnalistinn bæði vera pappírs sóun og tvíverknaður þar sem auðvelt væri að 
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sjá framgang verkefna í gluggakistunum. Það var því einróma ákvörðun að hætta að prenta út 

verkefnalista þar sem það væri ekki að bera neinn árangur.  

 Hins vegar skapaðist góð umræða um hversu miklu það munaði að hafa töfluskipulagið. 

Það sem stóð uppúr: 

 Betri framgangur og yfirsýn verkefna 

 Minna um að verkefni séu að klárast eftir áætlun 

 Betri og fjölbreyttari dreyfing verkefna á aðila innan skipulagsheildarinnar 

 Jafnara vinnuálag milli einstaklinga 

Þriðji töflufundur - 19. maí 2021 

Þriðji og jafnframt síðasti töflufundurinn var fremur stuttur. Allir aðilar skipulagsheildarinnar voru 

viðstaddir fundinn. Ég hlustaði aðallega á umræðurnar sem sköpuðust. Líkt og áður voru 

umræðurnar á jákvæðu nótunum. Þar var helst að taka eftir hvernig taflan var strax orðin hluti af 

skipulagsheildinni og allir voru sammála um að hún væri orðin partur af þeirra daglegu rútínu í 

vinnunni. Það er aðilar skipulagsheildarinnar kíktu reglulega á töfluna og voru ekki að gleyma 

vaktinni sinni. Sama má segja um að 

viðgerðir og kalla sjúklinga inní lit gekk 

vonum framar og mátti greina mikla 

ánægju með það fyrirkomulag. Þau voru 

einnig öll sammála um að finna engan eða 

lítinn mun á því að prenta út verkefnalista 

dagsins og hætta að prenta hann út. Það 

styður þá umræðu sem átti sér stað áður innan hópsins að sá liður væri ekki að bæta verklag 

innan skipulagsheildarinnar, allavega samkvæmt umræddri skipulagsheild. 

Þriðji rýnihópur – 28. Maí 2021 

Síðasti rýnihópurinn sem var einnig stystur af rýnihópunum. Allir aðilar skipulagsheildarinnar 

mættu. Ég var tilbúin með umræðupunkta hjá mér sem allflestir komu að framtíð 

skipulagsheildarinnar. Umræðan var mjög góð og voru þau hvert öðru kappsamara að deila sínum 
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skoðunum á framgangi breytinganna. Langflestir voru með nokkuð velmótaðar skoðanir á því 

hvernig þau vilja sjá áframhaldandi bætingar á skipulagi og verklagi innan skipulagsheildarinnar. 

Skemmtilegt var að heyra allar þær hugmyndir sem sneru að betri og endurbættri töflu enda 

deginum ljósari að hún mætti vera töluvert stærri og flottari. 

Það sem stóð uppúr: 

 Stærri og fullkomnari tafla, jafnvel rafræn og sýnileg uppá vegg 

 Reglulegir teymisfundir 

 Setja upp snyrtilegar rennur á veggina fyrir bakkana í staðin fyrir að notast við 
gluggakisturnar 
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Viðauki 7 

Fyrsta yfirferð á gögnum fyrir kóðun og þemagreiningu. Hér má sjá brot af gögnum í 
greiningarvinnslu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrstu drög að flokkun fyrir fyrsta áfanga rannsóknarinnar             Loka flokkun og þemu fyrir fyrsta      
áfanga þar sem núverandi staða var skoðuð.                                   áfanga rannsóknarinnar.  

 

 

Núverandi staða

Óskipulag

Tímaleysi

Vöntun á 
verkferlum

Vöntun á 
frumkvæði

Menning

Venjur

Einyrkjar

Samskiptaleysi

Ábyrgðaraðilar
Óskýrt hver ber 

ábyrgð

Helstu áskoranir og 
vandamál 

skipulagsheildarinnar

Óskipulag og 
tímaleysi

Óskýrir verkferlar

Hver í sínu horni
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