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Viktoría Jensdóttir 

19.Janúar 2016 

Lean Office 

Dagskrá - markmið 
Markmið námskeiðsins 

 Að þátttakendur kynnist grunnhugmyndafræði Lean 

 Að tækifærin til umbóta á skrifstofunni verði skýr og eftirsóknarverð 

 Að þátttakandur fari heim með nokkur hagnýt verkfæri til að hefja umbætur á 
skrifstofunni strax 

Um námskeiðið 

 Á námskeiðinu verður farið yfir Lean hugmyndafræðina og hvernig hún getur nýst í 
skrifstofuumhverfinu 

Helstu áhersluatriði námskeiðsins: 

 PDCA: PLAN, DO, CHECK, ACT 

 Sóun 

 Ferlagreining SIPOC: SIPOC er verkfæri, sem notað er til að kortleggja alla þætti 
verkefnis áður en vinna við það hefst 

 Customer Provider greining 

 Sjónræn stjórnun - töflur 

 5s í tengslum við upplýsingar 

 

Basic rules 
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Hver er Viktoría? 

Dæmi um fyrirtæki sem nýta sér lean 

Hvað er Lean? 

Lean 
verkfæri 

5s og Sjónræn 
stjórnun 

Virðisgreining 

Kaizen 

A3  

Kanban Poka Yoke 

One Pice 
Flow 

Stöðluð vinna 

TPM 

1. Hvaða vandamál á þetta tól að leysa 

2. Erum við með þetta vandamál 

3. Mun þetta tól leysa okkar vandamál? 
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Hvað er lean? 

 

Simply, lean means creating more value for customers 

with fewer resources. A lean organization understands 

customer value and focuses its key processes to 

continuously increase it. The ultimate goal is to provide 

perfect value to the customer through a perfect value 

creation process that has zero waste 

Lean 

 

Breyting á hugsun 

 Ein stór hugmynd sem á að breyta öllu 

Margar litlar hugmyndir frá starfsmönnum 
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Toyota Húsið 

  

 

Hvað er sameiginlegt og hvað er ólíkt? 

 

Lean innleiðingar 
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Afhverju þurfum við að breytast? 

Við verðum að þjálfa 

starfsmennina okkar í að leysa 

vandmál því við vitum ekki hvað 

bíður okkar 

5 monkey‘s 

experiment 

Fimm megin „prinsipp“ í Lean 

 VIRÐI: Virði séð frá sjónarhóli viðskiptavinarins 

 VIRÐISSTRAUMUR: Kortlagning á því sem skapar 

virðið  

 FLÆÐI: Skipulag byggir á stöðugu flæði um 

virðiskeðjuna 

 TOG: Vörur og þjónusta toguð í gegnum virðiskeðjuna 

 STÖÐUGAR UMBÆTUR: Skapaðu umhverfi þar sem 

allir starfsmenn leita stöðugt að umbótum 

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Umbætur 

Skilgreining á virði 

 Hvað er það sem skapar virði? 

 Eitthvað sem viðskiptavinurinn er tilbúin að borga 

fyrir 

 Innri og Ytri !! 

 Gert rétt í fyrsta skipti 

 Bæta við upplýsingum eða  

 Taka ákvörðun 

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Umbætur 
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Virðisstraumur 

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Fullkomnun 

V.v. vill ljósnet
Er ekki með net fyrir

Greining
Tilboðsgerð

Samþykktarferli

57

Sala

Skráning í Ásgarð, ICMS, Pollux
o.fl.

12

Bakvinnsla

P/T = 1-2 dagar

C & A = 95%

2-3 dagar

8-16 klst

Móttaka beiðna og úthlutun
Samband við v.v.

Fara á staðinn og tengja
Loka máli

18

Afhending

Velkomin/n í þjónustuna

0

Staðfesting

Senda reikning

Billing

1-3 dagar

1-2 klst

2-6 dagar

1 klst

1 dagur

8-16 klst

1-30 dagar

0 klst

G.Þ.

Tengivinna

Míla

24-32 klst

P/T = 1-2 klst

C&A = 80%

L/T = 2-3 dagar

P/T = 1 klst

C&A = 95%

L/T = 1-3 dagar

P/T = 1-2 dagar

C&A = 90%

L/T = 2-6 dagar

P/T = 0

C&A = 95%

L/T = 1 dagur

P/T = 3-4 dagar

C&A = 95%

L/T = 1-30 dagar

Overall P/T = 18-35 klst (án billing)

Overall L/T = 7-13 dagar (án billing)

FPY = 58,64%

Tölvukerfið 

Láta vörur flæða eins nálægt 

hvor annari og hægt er 

 

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Umbætur 

Viðskiptavinur 

pantar sér þjónustu 

Viðskiptavinur 

fær þjónustu 

Tími 

Sóun 

Viðskiptavinur 

pantar sér þjónustu 

Viðskiptavinur 

fær þjónustu 

Tími 

Sóun 

Hefðbundið 

fyrirtæki 

Lean fyrirtæki 

Nota „tog“ frekar en að „ýta“  

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Umbætur 

Ég fæ þá þjónustu 

sem ég vil þegar 

ég vill fá hana 
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Stöðugt að reyna að ná 

fullkomnun 

 

Virði Virðisstraumur Flæði Tog Umbætur 

Einföldun á virðisstraumum og ferlum 

 

  ‘We get brilliant results 

from average people 

managing brilliant 

processes, while our 

competitors get average 

or worse results from 

brilliant people 

managing broken 

processes.’  

One Piece Flow 

 Á skrifstofu 

 Tíminn okkar helsta auðlind 

 „Multitasking“ virkar ekki 
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PDCA 

Plan 

Do Check 

Act 

Plan 

Do Check 

Act 

Plan 

Do Check 

Act 

Plan 

Do Check 

Act 

Plan 

Do Check 

Act 

Núverandi ástand 

Framtíðar ástand 

Plan 

Do Check 

Act 

Æfing í PDCA  

 Við ætlum að ímynda okkur að við  séum að fara í ferðalag!!! 

 

 P: 

 D: 

 C: 

 A: 

Tegundir af aðgerðum 

Ekki hægt 

Viljum hætta að 
gera þetta 

Viljum fækka 
þessum aðgerðum 

Það sem vv. vill 

borga fyrir  

(Eykur virði) 

VV. vill ekki borga 

fyrir þetta (eykur 

ekki virði) 

Ónauðsynlegt Nauðsynlegt 

Tegund 2 Tegund 1 
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Afhverju er svona erfitt að búa til virði? 

 Hvernig fyrirtækið er skipulagt 

 Dæmi 

 Innkaup 

 Þarft að fylla út langar og ítarlegar beiðnir til þess að kaupa eitthvað sem 

kostar 500 kr og mögulega allir þurfa. 

 Hvernig ÞÚ vinnur 

 Dæmi 

 Hver sendir enn skjöl á milli í viðhengi? 

 Lokaskyrslavs1, lokalokaskyrslavs5, lokalokafinalfinalskyrslavs6 

 Ekki skýrt hvað er rétta skjalið 

 Teppir e-meil með stóru viðhengi 

Verkefni – 10 mín - virði 
 Gunnar yfirmaður í Herró EHF fær alltaf nokkrar skýrslur frá undirmönnum sínum.  

 Hann fær yfirlit yfir framleiðslu dagsins frá Dagnýju, þar ber hann saman það sem átti að gera og það sem 

var gert. Þetta getur oft tekið þó nokkurn tíma þar sem það þarf að stemma af öll vörunúmerin. Hann hefur 

aldrei fundið neinar villur hér þar sem Dagný fer yfir þetta líka og lætur hann vita ef það náðist ekki 

markmiðið. 

 Gunnar er yfirmaður Magga og Bertu. Þær stjórna svo deildum B og C og eru með sína undirmenn. 

Gunnar fær þó alltaf skýrslu með mætingum allra starfsmanna og fer samviskusamlega yfir það þó það sé í 

raun höndum Magga og Bertu að taka í taumana hjá sínum starfsmönnum ef eitthvað er. 

 Gunnar fær skýrslu frá söludeildinni um allar þær breytingar sem á að gera á vörunum. Hann notar þær 

upplýsingar á vikulegu fundunum með Magga og Bertu til þess að tryggja að deildirnar séu tilbúnar til þess 

að taka við breytingum. Einnig tryggir hann að engar aðrar hindrarnir séu fyrir breytingunum. Eftir fundinn 

er skýrt hver gerir hvað fyrir breytingarnar. 

 Finnið hvað er virðisaukandi, hvað er ekki virðisaukandi enn nauðsynlegt og hvað er sóun.  

 

Hvað áttu annars að vinna í vinnunni? 

 Að finna út   

 Hver er viðskiptavinurinn minn og 

 Hvað vill viðskiptavinurinn minn 

 

 Hverjir eru innri og ytri viðskiptavinir mínir 

 Í hvaða virðisstraumum vinn ég 
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Viðskiptavinar virðis kort 

Starfið þitt 

Innri viðskiptavinur 1 

Virði, það sem viðskiptavinurinn 
vill 

Innri viðskiptavinur 2         
Virði, það sem 

viðskiptavinurinn vill 

Innri viðskiptavinur 3 Virði, það 
sem viðskiptavinurinn vill 

Innri viðskiptavinur 4 Virði, 
það sem viðskiptavinurinn 

vill 

Dæmi 

Deildarstjóri 
umbóta og öryggis 

Verkstjórar  
Aðstoð með 5s 

Aðstoða við 
tillögukerfi 

Undirmenn 
Aðstoð við vandamál 

Leiðsögn með 
starfið 

Starfsmenn  
Vilja vera öryggir 

Aðgang að 
byggingum 

 

Yfirmaðurinn 
minn 

Lean og safety 
assesment 

Ferilseigendur 
Gera kaizen 

Hjálp við A3, VSM  
 

HR 
Halda námskeið 

Áhættugreiningar 

Verkefni gerið viðskiptavinar virðis kort 

– 10 mín 

 Vinnið tvö og tvö saman 

 Byrjið á öðru hvori 

 Ræðið hverjir eru viðskiptavinir ykkar 

 Hvað þeir vilja og setjið upp 
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Virðisaukandi Tegund 1 Tegund 2 

Núverandi ástand 

Virðisaukandi Tegund 1 

Lean framtíðar ástand 

Allt sem þarf að gera í núverandi ferlum 

en er sóun sem ekki er hægt að breyta. 

 

 

SÓUN 
Lager 

Of mikil framleiðsla 

Bið 

Of mikil vinnsla 

Flutningur 

Hreyfing 

Gallar 

Ónýttir hæfileikar 

MUDA – MURI  - MURA 

 

7 tegundir sóunar 

Gallar Offramleiðsla 

Flutningar Hreyfing 

Biðtími 
Of mikil 
vinnsla 

Lager 

Virðisaukandi (VA) 

Ekki virðisaukandi en 

nauðsynlegt (NVA) 

Sóun (Waste)  
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Of mikil framleiðsla – OHNO NR 1 

 Þegar búið er til meira en þarf af næstu vinnsluleið 

 Þegar eitthvað er búið til of snemma heldur en næsta 

vinnsla þarf 

 Þegar eitthvað er búið til hraðar heldur en næsta vinnsla 

þarf  

Means aligning supply with 

demand, to get the "right item 

in the right amount with the 

right timing 

Of mikil þjónusta – of miklar upplýsingar 

Lager 

 Eruð þið með tvöfaldan lager? 

 Verkefni – e-mail  

 Allt sem bíður eftir okkur 

Bið 

 Hvenær og hvar þurfið þið að bíða í ykkar starfi? 

 Bið eftir tölvukerfum, samþykktum  
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Hreyfing 

 Eruð þið að teygja ykkur og beygja til þess að ná í hluti sem 

þið notið oft? 

 Leit af upplýsingum 

 Multitasking – reyna að gera margt í einu 

Flutningasóun 

 Flytja gögn, efni eða viðskiptavin  

Gallar / endurvinna - VILLUR 

 Röng verð til vv.  

 Týnd skjöl – verið að vinna í röngu „version“ 
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Of mikil vinnsla – óþarfa aðgerðir 

 Er verið að tvívinna hluti? 

 Er verið að gera hluti sem viðskiptavinurinn vill ekki eða þarf 

ekki? 

 Ónauðsynlegar skýrslur, of margir að kvitta undir  

Ónýttir hæfileikar 

 Ekki verið að nýta hæfni starfsmanna sem skildi  

Gallar 
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Samnefni á ensku 

Who is Tim Wood? WORMPIT 

Who is  

T : Transport 

I : Inventory 

M :  Motion 

 

W: Waiting 

O : Overproduction 

O: Over processing 

D? : Defects 

 

w : Waiting 

o : overproduction 

r : rework 

m : motion 

p : processing 

i : inventory 

t : transport 

 

Your 11 Systemic Time Stealers 

COMPLACENCY 
Not looking for Improvement,  

Accepting Poor Performance, 

Avoidance 
Dis ORGANISATION 
Lack of System, Inefficiencies,                 

Causes Searching & Excess,          

No Transparency  

MULTI-TASKING 
Switch Tasking & Open Activities 

PROCRASTINATION 
Putting off the Important, Difficult or Large, 

Linked to Perfectionism, Distraction, 

Avoidance, Not Planning & Delay 

Commitment to Act, 

LACK of FOCUS 
No Concentration, Inattention, Shiny Object 

Syndrome, Allowing Distractions, Short Termism 

ASSUMPTIONS 
Acting without Facts & data 

Lack of Reality Understanding 
Mis 

COMMUNICATION 
Lack of Clarity, Not Listening,            

No Direction/Vision Setting 

EXACTNESS 
Perfectionism, Over Processing, 

Bureaucracy, Micro Management 

No PLANNING 
Causes Duplication, Waiting, 

Reactive Management, 

Firefighting 

CORRECTION 
Repeated Mistakes & 

Errors, Leading to 

Rework 

YOU 
How you Think 

Your Relationship with 

Time & your Activities 

C.O.M.P.L.A.C.E.N.C.Y. © 

© 

Toast 
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Æfing í sóun 
 Jón Karl átti erfiðan dag í vinnunni. 

 Hann byrjaði á því að fara á símafund, hann byrjaði 10 mínútum of seint svo 
að hann varð of seinn á annan fund sem hann átti að vera á. Það hjálpaði 
ekki til að þegar hann var kominn í fundarherbergi 1 þá kemur í ljós að 
fundarstjórnandinn hafði breytt fundarstaðsetningunni svo að Jón þurfti að 
fara úr einum enda í annan, móður og másandi. Þegar Jón lítur svo á 7 
blaðsíðna to do listann sinn þá uppgötvar hann að hann er of seinn að skila 
inn ferðauppgjörinu. Hann þarf að skila inn þremur mismunandi 
eyðublöðum til þess að fá endurgreiddan kostnað og dagpeninga. Hann 
finnur tvö eyðublöðin strax enn þarf síðan að leita út um allt sharepoint til 
þess að finna það þriðja. Þegar hann er síðan að fylla það út þá sér hann að 
það er úrelt. Það eru fimm manns sem þurfa síðan að samþykkja 
ferðauppgjörfið, yfirmaðurinn hans, yfirmaður yfirmaðurinn hans og CFO 
ásamt bókara og sérfræðingi. Hann fær símtal stuttu eftir að hann lét þetta 
fram og það kemur í ljós að það vantar nótu og ekki er hægt að samþykkja 
þetta þannig núna þarf hann að leita að nótunni og senda þetta allta aftur.  

 

Hvaða sóun er? 

Hvernig vinnur þú? 

 4D‘s 

 Do 
 Ef það tekur minna en 2 mínútur, gerðu það strax 

 Delegate 
 Settu eftirfylgni á task listann þinn 

 Designate 
 Settu á task lista og/eða taktu frá tíma í dagatali 

 Discard 
 Í alvörunni – ætlaru að gera þetta? 

 Það leiðinlega fyrst 
 Þá tekur það styttri tíma  

 Eins og að láta barnið sitt borða grænmeti áður en það fær 
köku 

Æfing í 4d‘s 
 Jón Karl mætir í vinnuna og vonar að dagurinn verði betri í dag enn í gær – enda 

var hann að læra um 4d-inn....setjið ykkur í spor hans og ákveðið hvað hann á að 
gera: 

 Hann byrjar á að skoða e-meilin sín og sér að aðstoðarmanneskjan hans hún 
Jónína er að biðja um frí á morgun. Það er freistandi að svara ekki og fara í næsta 
e-meil ENN hann man núna eftir D-unum fjórum – hvaða D á hann að nota? 

 Þú skrollar aftur yfir e-meilin þín og sérð skemmtilega grein sem væri gaman að 
lesa enn því miður hefuru ekki tíma í það nærri því strax. Hvað á hann að gera? 

 Hann fær síðan e-meil frá yfirmanninum sínum til þess að biðja hann um að gera 
rannsókn á því hvort það myndi auka fjölda viðskiptavina ef þeir myndu nota 
Ladda í auglýsingar hjá sér og skila fyrir næsta föstudag. Jón Karl er ekki 
markaðssérfræðingur og vikan er mjög busý þannig hann er ekki alveg viss hvað 
hann á að gera – hvað mynduð þið ráðleggja honum að gera? 

 Starfsmaður sem vinnur fyrir Jón segir honum að handritið sem hann bað um 
verði tilbúið á þriðjudag til yfirferðar. Þetta er ekki langt handrit og jón áætlar að 
hann sé klukkutíma að lesa það. Hvað á Jón að gera? 

 Mannauðsdeildin hringir síðan í Jón og segir honum að í næstu viku þurfi hann að 
hafa starfsmannaviðtöl. Hvert viðtal þarf að undirbúa og svo gera. Hvað mynduð 
þið ráðleggja honum að gera? 
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7 tegundir sóunar 

Gallar Offramleiðsla 

Flutningar Hreyfing 

Biðtími 
Of mikil 
vinnsla 

Lager 

Veljið 1-2 flokka og 

finnið sóun í ykkar 

vinnu 

Verkefni frh. 

Starfsmaður fer erlendis og notar fyrirtækjakort við að kaupa gistingu og mat, hann 
tekur nótur fyrir öllu. Þegar heim er komið þá þarf að útfylla ferðauppgjörsskýrslu A 
(FA) fyrir bókhaldið í Excel, prenta skýrsluna út, hefta nótur við og kvitta fyrir. Þá fylla 
þeir einnig út ferðauppgjörsskýrslu B fyrir launadeildina (FB) og ferðauppgjörsskýrslu C 
fyrir yfirmanninn sinn (FC).  

Starfsmaðurinn fer síðan labbandi með gögn til ferðaráðgjafans á fimmtu hæð (skýrslu 
FA). Þar skoðar starfsmaðurinn þetta og athugar hvort allt sé í lagi ef það er ekki í lagi 
þá þarf hann að hafa samband við starfsmanninn. Hann labbar síðan með þetta til 
yfirmanns starfsmannsins sem ferðaðist  til þess að fá hans kvittun. Eftir það labbar hann 
aftur upp og ef allt er rétt þá setur hann upplýsingarnar inn í kerfið sem heldur utan um 
ferðauppgjörið þeirra en það heitir TravelMuch. Starfsmaður í bókhaldsdeild athugar 
síðan hvort að gögnin hafi verið rétt slegin inn og ef svo var borgar hann reikningana og 
klárar vinnslu við kortauppgjörið.  

Þegar kortauppgjörið hefur farið í gegn sendir starfsmaður í bókhaldinu, starfsmanni í 
launadeildinni e-meil þar sem hann segir að hann megi borga dagpeninga. Starmaðurinn 
í launadeildinni fær sitt eyðublað sent með faxi þar sem þeir eru í annarri byggingu og 
hann athugar hvort það sé ekki komið. Þeir sækja faxið á eina staðinn þar sem faxvélin 
er. Eftir það skrá þeir hversu lengi starfsmaðurinn var í burtu og greiða honum 
dagpeninga og gengur frá skýrslunni. 

Þá fer starfsmaðurinn sem ferðaðist með FC til yfirmannsins, hann setur blaðið án þess 
að skoða það í möppu. 

 

Gerið SIPOC greiningu 

Lean innbrotsþjófur 
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Sjónrænt skipulag? 

Sjónræn stjórnun 

Hvað skilur þú? 

 السالمةارتداء نظارات واقية عالمة   

 надевайте защитные очки 

 

Sjónræn stjórnun 

Við sjáum saman 
(we see together) 

Við gerum saman 
(We act together) 

Við vitum saman 
(We know 
together) 
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5s  

Framkvæmið 

 

FLOKKA 
(Hvað er 

nauðsynlegt?) 

Flokka hvað er 

nauðsynlegt á 

verkstöðinni og 

útrýma því sem þarf 

ekki.  

ALLT Á SINN 

STAÐ 
(skipuleggja) 

Skipuleggja það 

sem á að vera á 

svæðinu 

HREINSA 
Taka til og tryggja 

að efni sé til að 
hreinsa 

Hreinsa og gera 

úttekt á svæðinu 

STAÐLA 
(Verið samkvæm 

sjálfum ykkur) 

Staðla 

hreinsunaráætlun 

og úttektir 

VIÐHALDA 

ÁRANGRI 
(Halda sig við 
settar reglur) 

The 5S steps 
 Seiri  Sort  Remove all unnecessary items 

 Seiton Set in order Arrange easy and efficient access 

 Seiso Shine  Clean the area and keep it clean 

 Seiketsu Standardise Standardise; Sort, Set in order and Shine 

 Shitsuke Sustain  Keep it that way, by discipline 

Sort Set in order Standardise Shine Sustain 
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Afhverju að innleiða 5s 

 Notað til þess að finna og koma í veg fyrir sóun 

 Undirbúningur fyrir flæði 

 Sparar tíma og peninga 

 Starfsfólk verður ánægðara 

 Meira öryggi 

 

63 

Flokka
Flokka það sem er nauðsynlegt frá því sem er ónauðsynlegt

Nota 80/20 viðmiðið við að ákveða hvort hlutur
eigi að vera eða ekki.

Yfirgripsmikil hreinsun á 
deildinni.

Henda ónýtum eða
ónauðsynlegum hlutum.  
Ákveða hvað þarf nauðsynlega
að vera á skrifborðinu eða
deildinni. 

 

1s – Flokka 

64 

VEIT EKKI HVAÐ ER  HENDA Vantar staðsetningu 

 

Flokkun 
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2s – Allt á sinn stað 

 Skiljið kyrrstöðu 

 Ákveðið hvar hlutir eiga heima. 

 Ákveðið HVERNIG á að geyma þá. 

 

3s- Hreinsa 

 Framkvæmdin 

 Úthlutið svæðum á ábyrgðaraðila. 

 Setjið tímamörk á hreinsunina. 

 Allir byrja á sama tíma. 

 Markmið – að láta svæðið líta eins vel út og hægt er – taka 

síðan mynd 

4s - Staðla 

68 

 Viðhalda hreinleika og skipulagi 

 Í þessu skrefi þá viljum við geta séð muninn á milli 

“eðlilegs” og “afbrigðilegs” ástands og vita hvað á að 

gera ef það þarf að bregðast við. 

 Staðla hvernig þið ætlið að geyma gögn og hvar 

 Staðla “tögg” 
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Hvaða fyrirtæki hafa náð að staðla 

vel hjá sér? 

 

5s - Viðhalda árangrinum 

 Viðhorfið verður að vera: 

 “Það er mikilvægt að 

vinnustaðurinn sé hreinn” 

 Þó það sé unnið á 

verkstöðinni þá þarf hún 

EKKI að vera ósnyrtileg.  

 Nauðsynlegar öryggis upplýsingar eru sýnilegar m.a rýmingaráætlun J N

Slökkvitæki og neyðarútgangar er greinilega merkt og í lagi og gönguleiðir greiðfærar J N

Eru skjáir lokaðir þegar starfsmenn eru ekki á svæðinu? J N

Engir hlutir ofan á skápum eða hirslum, gólfum eða upp að veggjum. J N

Skrifborð(þar með talið gluggakistur o.s.frv.) er haldið snyrtilegu og engir óþarfa hlutir á þeim J N

Sameiginleg svæði(fundarherbergi,prentaraherbergi o.s.frv.) eru ekki með óþarfa hluti og gengið vel um J N

Vinnuaðstaðan er snyrtileg og vel skipulögð J N

Vinnuborð er vel skipulagt og ekki mikið af persónulegum munum J N

Frágangur snúra er snyrtilegur og öruggur, engar snúrur sem skapa hættu J N

Gólf, húsgögn, kaffiaðstaða, fundarherbergi og geymslur eru hrein (þar með talin horn) J N

Allt rusl er flokkað á réttan hátt og engar yfirfullar tunnur á svæðinu J N

Borðum, veggjum og tölvuskjám er haldið hreinu J N

Stöðluð  vinna er í gildi og framfylgt J N

Til er þrifaplan og/eða tékklisti fyrir svæðið og því framfylgt J N

Staða verkefna er sýnileg J N

Mælikvarðar eru sýnilegir, tengdir við stefnu og allt uppfært. J N

5s niðurstöður eru sýnilegar með athugasemdum sem þeim fylgir J N

Upplýsingar á töflu eru uppfærðar og í gildi J N

Samtals

Flokka: Reynið að greina á milli þess hvað er nauðsynlegt á verkstöðinni og hvað ekki.

Allt á sinn stað: Er staðsetning fyrir allt og eru hlutnir á sínum stað

Hreinsa: Hreinsun og leitun að leiðum til þess að halda vinnustaðnum hreinum. 

Staðla: Viðhalda og vakta  “sort, sweep og set in order”

Viðhalda: Halda sig við settar reglur

Úttektarlisti fyrir skrifstofu Öryggi + 5s 

Svæði: Dagssetning: Nafn:

Öryggi: Reynið að greina hvort svæðið sé öruggt og starfsmenn meðvitaðir um öryggi
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Stöðlun (6s tafla hjá Shingo 

verðlaunahafa) 

75 

 

 

Eftir 
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Dæmi um þrifaplan 

 

Hvað þarf að varast?? 
 Svæði eiga ekki eigendur 

 Allir búast við því að einhver annar þrífi upp svæðið 

 Aðrar deildir breyta svæðinu án samráðs við þá sem vinna þar (ekkert 
ownership) 

 Allir verða að skilja og fylgja staðlinum. 

 Bara innleiðing í einni deild og því vantar sameiginlegan skilning á milli 
deilda 

  Yfirstjórn verður að sýna gott fordæmi 

 5s er bara notað fyrir þrif og hreinsun 

 Þetta er keyrt sem event og svo gleymt 

 Þetta er “enn eitt” frá stjórninni (nýjasta nýtt) og engin skuldbinding 

 Fólk notar minni í stað fyrir myndir. 

 Ekki er notað úttektarkerfi eða mælingar.  

 

 

 

 

Á skrifstofunni – hvort er betra? 
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5s á skrifstofunni  - Lean vs Lame 

 

Töflur 
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Afhverju töflur? 

 Íhugið eftirfarandi 
orðatiltæki 

 

- Mynd segir meira en 
þúsund orð 

- Þú verður að sjá þetta til 
þess að trúa þessu 

- Let me paint you a 
picture 

- Out of sight, out of mind 

 

 

 FACT: við viljum hafa 
hluti sýnilega 

6 skref að töflu 

 

86 

 Hver er tilgangurinn með töflunni? 

 Ákveðið hvaða þörf taflan á að uppfylla 

- Mælikvarðar tengdir stefnu  

- Agile - Kanban tafla (fyrir hugbúnaðarverkefni) 

- Verkefnatafla 

- Umbótatafla 

- Tafla sem sýnir vinnuskref  

- Blönduð tafla (mælikvarða og umbótatafla) 

- Upplýsingatafla 

- Annað 
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Stefnumótun og stöðugar 

umbætur 

 Skilgreindu hvað er mikilvægt fyrir 
fyrirtækið 

 

 Skilgreindu hvað er mikilvægt fyrir 
deildina 

 

 OG HAFÐU ÞAÐ SÝNILEGT!!!!! 

 

 

 Ef þið vitið ekki hvað er mikilvægt 
þá er 100% að undirmenn ykkar 
vita ekki hvað er mikilvægt 

 

 

Hvað gerist ef 

markmiðum er ekki 

náð? 

88 

Forstjóri og 

framkvæmdarstjórar 

Forstöðumenn 

Mælikvarðar tengdir stefnu 

Deild 

Hópur 

Ánægja vv Sala Arðsemi 
Leiðréttinga

r 

A3 fyrir fyrirtækið 

Sala 

A3 fyrir þetta verkefni 

Leiðréttinga

r 

A3 fyrir þetta verkefni 

Brottfall 

A3 fyrir þetta verkefni 

Leiðréttinga

r PDCA 

Fjöldi símtala 

PDCA 

TARGET: 

5 

ACTUAL:     

Sala 

QRQC 
Can‘t do my 

job 

A3 for managers 
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Pareto og PDCA fyrir team leader 

 

Hvað stoppar mig í mínu starfi í dag? 

Vandamál Aðgerð Ábyrgð Dagsetning  
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Hjálparkeðjur 

 Frábær leið til þess að tryggja að fólk viti hvert eigi að leita 

þegar það lendir í vandamálum. 

 Hægt að hafa mismunandi hjálparkeðjur fyrir mismunandi 

svæði eða  mismunadi stoðdeildir 

 Varúð: hún verður að virka þegar fólk prófar hana – þið 

verðið að vera tilbúin! 

Auðvelt dæmi um hjálparkeðjur 

Reyndu að leysa vandamálið sjálfur í 15 mín 
ef það gengur ekki, hringdu þá í 
viðhaldsmann á vakt s: 555555 

Viðhaldsmaður reynir við vandamál í 
klukkutíma. Ef það gengur ekki hafðu 
samband við viðhaldsmann á bakvakt: 
Rafmang: 888888 eða Vélbúnaður 9999999 

Ef vandmálið ekki enn leyst hafið samband 
við framkvæmdarstjóra viðhaldsmála s: 
77777 

Punkt lexíur (Single Point Lesson) 
 Gagnlegt kennslu tól 

 Fjallað er um 1 atriði og á það að komast fyrir á einu blaði og 
er hægt að afgreiða/tala um á 10 mín eða minna. 

 Ef mismuandi vaktir – er hægt að láta þau kvitta 

 Nokkrar gerðir af punktlexíum 

 Gæði 

 Kerfisbreytingar 

 Ný vara 

 Öryggi 

 Efla kostnaðarvitund  

 Breyttar vinnulýsingar o.s.frv. 

 Skilaboð frá yfirmanni 
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Tíðni funda 
• Fer eftir því hversu ört mælikvarðarnir 

eru mældir. 

• Eru oftar þar sem vinnan er 
(starfsmanna/hópa level). 

• Fundirnir þurfa að tengjast og hægt er að 
koma vandamálum lengra 

 

 Dæmi: Alcoa 
• Starfsmenn á vélum 

• 15 mín áður en vakt lauk með nýrri vakt – 
7:45 

• Vaktir  
• Einn af hverri vél, farið yfir síðustu vakt og 

hvað er framundan  8:30 

• Yfirmenn  
• Einn af hverju svæði og stoðdeildir 9:30 

 

 

Forstjóri og 

framkvæmdarstjórar 

Forstöðumenn 

Daglegt mat á stöðu 

Deild 

Hópur 

Óleyst 

vandamál 

TARGET: 5 

ACTUAL: 3     

Vandamál í 

vinnslu 

Fjöldi símtala 

Vandamál sem 

stoppa mig í 

starfinu mínu 

Yfirmaður og starfsmenn 

leysa vandamál ef þau ná ekki 

að leysa það er hægt að stiga 

því áfram. 

Óleyst 

vandamál 

Fjöldi símtala A3 fyrir þetta verkefni 

Óleyst 

vandamál 

Fjöldi símtala 

PDCA 

Arðsemi A3 fyrir þetta verkefni 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Rannsóknir á 

vandamálum 

Coaching 

Coaching 

Coaching 
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Hvar eiga töflurnar að vera? 
 

 Hafið töflurnar þar sem vinnan er gerð 

 Látið ábyrgðaraðila á hverju svæði fylla inn í töfluna 

 Helst að hafa það sjónrænt og á grafi 

 Nota liti grænt-gult-rautt til að sýna frammistöðu bæði á 

grafi og hægt að nota broskarla 

 Sýnið áætlað og raunverulegt gildi 

 Gerið rannsókn á vandamálinu ef þið náið ekki markmiðum 

 Sýnið núverandi vandamál og leyst vandamál  

Aðrar gerðir af töflum 

Kanban/scrum tafla 
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Daglegir fundir 

 Notaðir til þess að finna vandamál og bregðast hratt við 

 Morning market 

 Einbeita sér af því sem þarf að laga 

 Fylla út í töflu áður 

 Einn fundarstjórnandi 

 Alltaf halda fund (vera með varamenn) 

 

Tilgangur „stand up“ töflufunda 

 Bregðast við ef mælikvarðar eru ekki að segja okkur rétta 

stöðu 

 Ef við höfum bara mánaðarlega mælikvarða þá þýðir það að 

við getum ekki brugðist nægilega hratt við. 

 Samstilla teymi 

 Tenging við stefnu 

Hvað getur farið úrskeiðis? 

 Fólk kemur ítrekað of seint eða mætir ekki 

 Fólk byrjar að segja sögur frekar en halda sig við mælikvarða og hafa 
hluti stutta og hnitmiðaða 

 Meira verið að hugsa um tíman en markmiðin 

 Allir tala í einu 

 Enginn stjórnandi á fundinum 

 Enginn varastjórnandi 

 Ekki brugðist við mælikvörðum 

 Fólk í símum eða tölvunni meðan á fundi stendur 

 Ekki brugðist við hindrunum eða látið vita af hindrunum 

 Lítil orka 

 Ekki verið að hjálpa hvort öðru 
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Consumer Provider mapping 

Hvað vill viðskiptavinur? 

 Að vandamál séu leyst fljótt og örugglega 

 Að tíma hans sé ekki sóað 

 Hann vill fá nákvæmlega það sem hann þarf 

 Hann vill fá það á þeim tíma sem hann þarf að nota það 

 Hann vill fá það þar sem hann þarf ða nota það 

 Lágmarka fjölda ákvarðanna sem að hann þarf að taka 

 

Consumer provider map  
1. Ákveðið umfang og fylgið viðskiptavininum 

2. Takið tíman á aðgerðunum hans 

3. Setjið inn hvað er VA, NVA, Waste 

4. Setjið inn ferlið hjá fyrirtækinu fyrir neðan 

5. Takið tíman á aðgerðunum 

6. Setjið inn hvað er VA, NVA, Waste 

7. Tengið saman kort með pílum þ.e. Hvort viðskiptavinur eða 

fyrirtæki er að hafa samskipti við hvorn 

8. Horfið á kortið og sóunina – finnið tækifæri 
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Erum við að hámarka okkar 

nýtni en gera ferlið verr fyrir 

viðskiptavininn? 

Consumer provider map 

framtíðarástand  

1. Reynið að hámarka virðisaukandi tíma viðskiptavinarins 

2. Skoðið tækifæri 

3. Komið með tilgátu um hvernig er hægt að bæta ástandið 

4. Teiknið upp nýtt ferli 

5. Setjið fram aðgerðaráætlun 
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Æfing customer vs. Provider 

Núverandi ástand 
 Núna skulið þið prófa að gera svona kort fyrir að fara á veitingarstað. 

 Jón ætlar að bjóða unnustu sinni henni Lovísu fínt út að borða. Hann er mjög óákveðinn þannig 
hann leitar í um 20 mínútur að veitingarstað. Þegar hann hefur fundið staðinn sushiOHsushi þá 
hringir hann og bókar borð klukkan 19:30 á föstudagskvöldi. Það tók hann 5 mínútur að bóka 
borðið. 

 Á föstudagskvöldið leggur hann svo af stað snemma því hann veit að það er traffík á þessum tíma. 
Það tekur þau  20 mínútur að keyra á staðin, svo var algjör martröð að finna stæði enn það tók þau 
10 mínútur, svo aðrar 5 að leggja og aðrar fimm að finna innganginn að veitingarstaðnum. Eftir það 
tekur þó 30 mínútuna bið eftir borðinu svo tekur um 5 mínútur að setjast og gera sig klára í að 
panta.  

 Eftir þetta tók aftur við bið en það tók gengilbeinuna um 15 mínútur að koma til þess að panta 
matinn. Það tók síðan 5 mínútur að panta matinn sjálfan.  

 Ekki batnaði ástandið og eftir 40 mínútna bið eftir matnum var Jón alveg að fara að gefast upp og 
hugsa um að fá sér einn sveittan Big Mak – ef Lovísa hefði ekki verið með honum þá væri hann 
farinn. 

 Enn loksins kom maturinn og hann var mjög ljúffengur, svo ljúffengur að þau tóku góðan tíma í að 
borða. Eftir 45 mínútur voru þau svo búin að borða. Þá tók við 15 mínútna bið eftir að fá og borga 
reikninginn.  

 Síðan keyrðu þau heim södd en frekar pirruð yfir allri biðinni og voru um 20 mínútur að tala um að 
þau myndu sennilega ekki mæla með þessum veitingarstað við neinn. 

 

Sushiohsushi – núverandi ástand 

Það tekur um 5 mínútur að svara síma og aðrar 5 mínútur að bóka 
borðið og setja inn í tölvukerfið. 

Þegar viðskiptavinir koma þá tekur um 5 mínútur að taka á móti 
þeim og aðrar 5 mínútur að vísa þeim til sætis.  

Eftir það kemur annar þjónn og tekur niður pantanir hjá 
viðskiptavinunum og tekur það 5 mínútur. Eftir það er farið með 
pönuntunina inn í eldhús þar sem með bið og eldun tekur 40 
mínútur. Eftir það bíður maturinn í 5 mín eftir lokaskoðun frá aðal 
kokkinum.   

Eftir það fer þjóninni með matinn til viðskiptavinarins. Síðan 
þegar viðskiptavinur hefur lokið því að borða þá tekur þjóninn 
diskana af borðinu og fer með þá inn í eldhús þar sem þeir eru 
þvegnir. Þetta allt saman tekur 10 mínútur.  

Gefa út reikning og fá borgað 15 mínútur.  

Ýmis tól sem hægt er að nýta á 

skrifstofunni 
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Lota 1 

 Lotustærð 6 miðar í einu – ekki má 
setja áfram áður enn lotan er búin 

 Inn, út og gallað svæði 

 Bannað að tala saman 

 Má ekki tala um gæði 

 Reynið að vinna eins hratt og þið getið 
– skiptir engu hvort að næsti sé búinn 
með það sem hann á að gera. 

 Mælum tíman sem fyrsta lotan 
fer í gegn 

 Heildartíma 

 Work in process 

 

Ferlið og hlutverk 

1. Þjónustufulltrúi– Tekur upp 6 post it miða 

2. Viðskiptastjóra – litar gulan hring í (vinstra hornið) 

3. Skráningu – Litar rauðan hring í (hægra hornið) 

4. Bakvinnsla – Litar 2 græna hringi (vinstra megin uppi og hægra 

megin niðri). 

5. Reikningaþjónusta– Litar tvo hringi í miðjunni. 

6. Gæðastjóri– Hendir öllu sem stenst ekki gæðakröfur 

7. Verkefnastjóri– notar skeiðklukku og tekur tíman á fyrstu lotu 

sem fer í gegn, varar lið við þegar 1 mín er eftir og lætur vita þegar 

tími er búinn. 

8. Viðskiptavinur– Fær og samþykkir lokavöruna. 

 

Lota 1 - umræður 

# miða sem fóru í gegn 

# samþykkt af tester 

# samþykkt af viðskiptavini 

# verk í vinnslu (WIP) 

TP og CT 

 

Little‘s law queeing theory: 

CT = WIP / TP 

 

TP: Throughput = Miðar sem fóru í gegn / 5 mín 
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Næstu námskeið  

 Sjónræn stjórnun – töflur 

 Búa til töflur 

 Hermun á töflufundum 

 Virðisgreining 

 Kaizen 

 A3 

Lean Ísland 2016 Ráðstefna 

 6.apríl 2016 

 Mörg námskeið á undan og eftir 

 www.leanisland.is 

Læra meira 
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Takk fyrir 

 Twitter: @viktoriajens 

 www.leanisland.is 

 www.lean.is 

 Viktoria@lean.is 

 

 

 

http://www.leanisland.is/
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