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Utfører mer enn nødvendig

Venting

Dårilg organisering av
arbeidsplassen - herunder

integrasjon mellom systemer

Unødvendig f lytting
(dokumenter,kunder, etc.)

Utfører aktiviteter som ikke
tilfører verdi

Håndtering og lagring av mange
oppgaver samtidig

Utfører tjenester som ikke
tilfredsstiller krav

Dårlig bruk av ansattes evner og
erfaringer



Fra utfordring til handling

üÅtte kjente problemområder

üDe henger sammen! Hvis vi har store utfordringer 
på ett, så forverrer det de andre, og helheten!

üOg omvendt – hvis vi forbedrer vårt svakeste felt, 
så gir det positiv effekt på det hele!



Utfører mer enn nødvendig

ü Dette punktet handler om at man  ønsker å gjøre en god jobb og 

dermed gjør mer enn man egentlig trenger. Usikkerhet rundt hva 

som er godt nok kommer ofte frem her. I stedet for å komme opp 

i  ubehagelige situasjoner fordi det man gjør ikke er godt nok, gjør 

man mer enn man trenger.

ü Man skal levere kvalitet – men…..
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Venting

ü Dette punktet handler om at man må vente på ting før man får 

gjort det arbeidet man selv skal gjøre. 

ü Vente på at man får levert dokumentasjon

ü Vente på at andre blir ferdig med sin del av oppgaven

ü Vente på at utstyr blir ledig

ü Vente på at systemer skal fungere

ü Venting medfører oppstykkede prosesser og arbeidsoppgaver
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Dårlig organisering av arbeidsplassen –

herunder integrasjon mellom 

systemer 

ü Dette punktet handler om arbeidsplassen og ”arbeidsflaten”.

ü Det kan handle om fysiske ting som for eksempel hvor skriveren 

eller scanneren er plassert. Men det kan og handle om de 

systemene vi bruker i vårt daglige arbeid. Brukervennlighet på 

systemene og integrasjon mellom systemene.

ü Det kan handle om rot på lageret eller andre plasser på kontoret.  
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Unødvendig flytting

ü Dette punktet handler og om flytting av fysiske ting og 

dokumenter. 

ü Kan skyldes at man ikke har tilfredsstillende systemer, eller at 

man har dårlig plass.

ü Kan også skyldes mangel på utstyr i enkelte deler av lokalet.
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Utfører aktiviteter som ikke 

tilfører verdi 

ü Dette handler om arbeidsoppgaver vi gjør som ikke gir noen verdi 

for oss i form av inntjening eller verdi for kunden i form av bedre 

kvalitet. 

ü Det handler både om arbeidsoppgaver vi må gjøre men som vi på 

en eller annen måte ikke får betalt for, og det handler om 

arbeidsoppgaver som kanskje er overflødige.
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Håndtering og lagring av 

mange oppgaver samtidig 

ü Dette handler om at vi gjør flere oppgaver samtidig og på den 

måten ikke får konsentrert oss om å gjøre det vi holder på med 

skikkelig. 

ü Mange oppgaver samtidig fører til at vi har masse opplysninger i 

hodet på en gang.  Dette medfører ofte at vi utfører oppgavene 

langsommere enn vi kunne ha gjort, eller at kvaliteten ikke blir 

god nok.
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Utfører tjenester som ikke 

tilfredsstiller krav 

ü Dette handler om at vi utfører oppgaver som ikke er i henhold til 

de interne kvalitetskravene, eller at vi utfører oppgaver som ikke 

er i samsvar med krav fra kunden eller andre sentrale aktører.

ü I slike tilfeller vil vi ofte måtte gjøre arbeidet på nytt fordi 

mottaker ikke er fornøyd, eller vi oppnår ikke den inntjeningen vi 

ønsker på oppgaven.
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Dårlig bruk av egne ferdigheter 

og atferd

ü Dårlig bevissthet rundt egen ferdigheter, verdier og atferdsprofil
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