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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis var að meta umferðatíma verkefna á verkstæði Fjölskyldu-og 

Húsdýragarðsins. Markmið verkefnisins var að niðurstöður þess myndu gagnast Fjölskyldu-

og Húsdýragarðinum við mat á næstu skrefum í átt að styttri umferðatíma. Umferðatími 

verkefnis er sá tími frá því að framleiðsla hefst og þar til framleiðsla er búin. Umferðatími 

verkefna á verkstæði Fjölskyldu-og Húsdýragarðsins var oft mikill og verkefni áttu það til 

að vera ekki klárað fyrir tilsettan tíma. Það mátti rekja til nokkurra vandamála sem 

fyrirfinnast á verkstæðinu, en þeim má skipta í þrjá flokka, aðstöðuvandamál, 

birgðavandamál og stjórnunarvandamál. Rót flestra þessara vandamála mátti rekja til 

óskipulags, en óskipulag var á birgðum og aðföngum verkstæðisins. Það tók langan tíma að 

finna verkfæri, þau voru oft ekki á sínum stað, birgðir tóku upp gólfpláss og vinnusvæði var 

óþrifalegt. Stjórnunarvandamálin má einnig rekja til óskipulags því of mörg verkefni voru í 

gangi í einu, það vantaði upp á samskipti milli starfsmanna og hlutverk verkstæðisins var 

óljóst. Öll þessi vandamál auka umferðatíma á einhvern hátt. Niðurstöður þessa verkefnis 

sýna að með aðferðum iðnaðarverkfræðinnar má bæta umferðatíma verkefna á verkstæði 

Fjölskyldu-og Húsdýragarðsins til muna. 5S, aðferð straumlínustjórnunar, er kjörið tækifæri 

til umbóta fyrir aðstöðuvandamál verkstæðisins og myndi spara mikinn tíma sem fer í óþarfa 

vinnu. Til að 5S hafi sem mest áhrif er mikilvægt að líta á stjórnunar-og birgðavandamálin 

fyrst, því án þess að leysa úr þeim er líklegt að allt falli í sama farið aftur eftir umbætur. 

Abstract 

The topic of this thesis was to assess the cycle time of projects done by the Reykjavik Family 

Park and Zoo’s maintenance shop. The main goal was to help the Park to assess which steps 

to take in order to reduce the cycle time. Cycle time is the time it takes from start of 

production until production is done. The cycle time for projects done by the maintenance 

shop was too long and sometimes projects weren’t finished on time. The reason for this was 

traced to a few problems in the maintenance shop. They can be split up into three categories, 

layout problems, supply problems and management problems. The root cause for most of 

these problems could be traced to disorganization. Finding tools took a long time, they 

weren’t in the right places, supplies took up floor space and the workplace was dirty. The 

management problems could also be traced to disorganization because the shop was working 

on too many projects, communication between employees wasn’t good and the shop’s 

function was unclear. All these problems affect the cycle time in some way. The results 

indicate that with industrial engineering methods the cycle time of projects done by the 

Park’s maintenance shop can be greatly improved. 5S, a lean method, is an ideal reform 

opportunity for the layout problems and it would reduce the time spent doing unnecessary 

work. For 5S to have as much impact as possible it is important to look at the supply and 

management problems first because without solving them it is likely that any reform would 

turn back to the way it was. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Guðmundi Vali Oddssyni fyrir góða leiðsögn, 

athugasemdir og hvatningu í gegnum verkefnið. Eins vil ég þakka Loga Sigurfinnssyni 

forstöðumanni Fjölskyldu-og húsdýragarðsins fyrir að gefa mér þetta tækifæri að vinna með 

Fjölskyldu-og húsdýragarðinum. Fleiri starfsmenn FHG eiga einnig þakkir mínar 

verðskuldaðar, þá sérstaklega starfsmenn verkstæðisins sem tóku vel á móti mér og sýndu 

mikið umburðarlyndi og hjálpsemi. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, 

hvatningu og stuðning í gegnum námið. Án þeirra hefði þetta ekki verið mögulegt. 
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1 Inngangur 

Í nútímasamfélagi þróast fyrirtæki hratt og þurfa að bregðast skjótt og vel við til að halda í 

við samkeppnisaðila. Framleiðslufyrirtæki þurfa að framleiða hraðar fyrir minni kostnað, 

þjónustufyrirtæki þurfa að bjóða upp á betri þjónustu og þannig mætti lengi telja. 

Iðnaðarverkfræði hefur átt stóran þátt í að þróa aðferðir sem hafa reynst fyrirtækjum vel til 

að ná langt, þá sérstaklega framleiðslufyrirtækjum. Aðferðir eins og framleiðslustjórnun, 

vörustjórnun, straumlínustjórnun, sýnileg stjórnun og fleiri hafa sett svip sinn á starfsemi 

fjölmargra fyrirtækja. Þessar aðferðir hafa allar sýnt sig og sannað við fjöldaframleiðslu, og 

má þar helst nefna Taiichi Ohno og lýsingar hans á því hvernig Toyota varð eitt skilvirkasta 

fyrirtæki heims með þeim aðferðum sem þekkjast í dag sem straumlínustjórnun (e. lean) 

(Ohno, 1988). Framleiðslustjórnun (e. manufacturing planning and control) er kerfi sem 

stýrir og skipuleggur allar hliðar framleiðslu. Þar á meðal stýring á hráefnum, áætlanir fyrir 

vélar og starfsfólk, og samræming birgja og viðskiptavini. Framleiðslustjórnun veitir 

stuðning og upplýsingar, sem gerir stjórnendum kleift að stýra flæði hráefna á skilvirkan 

hátt, stýra nýtingu starfsmanna og véla, og svara eftirspurn viðskiptavina með því að nýta 

framleiðslugetu fyrirtækisins og birgja. Nokkrar aðferðir framleiðslustjórnunar eru (Jacobs, 

Berry, Whybark, & Vollmann, 2011): 

• Make-to-Stock: Birgðir eru framleiddar til að reyna að jafna út eftirspurn 

viðskiptavina.  

• Assemble-to-Order: Búið er að framleiða hlutina en það á eftir að setja þá saman. 

Hlutir eru settir saman eftir pöntunum viðskiptavina. 

• Make-to-Order: Framleiðsla hefst ekki fyrr en pöntun hefur borist frá viðskiptavin.  

• Engineer-to-Order: Þegar pöntun berst þá á eftir að hanna vöruna, síðan framleiða 

vöruna.  

Aðferðir straumlínustjórnunar og framleiðslustjórnunar hjálpa til við að bæta einhvern þátt 

framleiðslunnar en í þessari ritgerð verður einna helst einblínt á minnkun umferðatíma og 

fjárhagssparnað sem hann leiðir af sér.  

Fjölskyldu-og húsdýragarðurinn (FHG), starfræktur síðan árið 1990, er almenningsgarður 

staðsettur í Laugardal, Reykjavík. Þetta er stórt svæði sem býður upp á fjölbreytta skemmtun 

þar sem gestir garðsins geta notið útiveru í fallegu umhverfi, fræðst og komist í návígi við 

fjöldamörg dýr og skemmt sér í þeim tækjum sem í boði eru. Í upphafi var fræðslustarf 

hornsteinn starfseminnar sem sjá má á einkunnarorðum garðsins, að sjá, að læra, að vera og 

að gera ("Fjölskyldu-og Húsdýragarðurinn," 2020). Svo að garðurinn sé sem öruggastur og 

í eins góðu standi og mögulegt er fyrir gesti, þá er verkstæði á staðnum sem sér um hvers 

konar viðhald og umbætur innan garðsins. Ef að eitthvað þarf að laga innan garðsins sér 

verkstæðið um það. Oft hefur starf verkstæðisins bein áhrif á ánægju viðskiptavina sem 

heimsækja garðinn, t.d. ef vinsælt tæki bilar sem ekki tekst að laga í tæka tíð eða ef grindverk 

eða leiktæki skemmist svo bein hætta stafar af. Margt getur farið úrskeiðis og valdið skaða 

eða óánægju gesta og því þarf verkstæðið oft að bregðast skjótt við. Því er mikilvægt að verk 

unnin af verkstæðinu taki eins stuttan tíma og auðið er. Það er þó ekki bara mikilvægt að 

umferðatími sé lágmarkaður vegna ánægju viðskiptavina, heldur einnig vegna 

launakostnaðar og nýtingu starfsmanna. Starfsmönnum verkstæðisins er borgað eftir þeim 
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tíma sem þeir vinna þannig að því fleiri verk sem þeir komast yfir á hverjum tíma, því betur 

nýtast þeir í starfi. Á þessu verkstæði eru þó ýmsir þættir sem koma í veg fyrir að tími 

starfsmanna og umferðatími sé nýttur sem best. Í þessu verkefni verða þessir þættir greindir 

og settar fram aðferðir til umbóta.  

1.1 Verkstæði og hlutverk þeirra 

Til eru margar tegundir af verkstæðum og verkefni þeirra eru eins fjölbreytt og þau eru mörg. 

Nokkur dæmi um verkstæði eru smíðaverkstæði, bifreiðaverkstæði, síma-og tölvuverkstæði 

og svo mætti lengi telja. Til eru bæði sjálfstætt starfandi verkstæði og verkstæði sem starfa 

sem hluti af stærra fyrirtæki. Flest verkstæði eiga það þó sameiginlegt að sérhæfa sig í 

viðhaldi og lagfæringum á einhverju ákveðnu sviði eða framleiðslu á sérstökum vörum. Með 

sérstökum vörum er átt við að vörurnar eru framleiddar og sérsniðnar eftir eftirspurn 

viðskiptavina. Viðskiptavinir verkstæða geta bæði verið einstaklingar og fyrirtæki. Fyrirtæki 

leita oft til sömu verkstæðanna sem sérhæfa sig í viðhaldi á þeim tækjum og tólum sem 

fyrirtækið notar. Mörg stærri fyrirtæki hafa sitt eigið verkstæði sem sér um allt viðhald innan 

fyrirtækisins. Í þeim tilvikum er umfangið einfaldlega of mikið til að leita sífellt til 

utanaðkomandi aðila til að sjá um viðhald. Það sem flest verkstæði eiga sameiginlegt er að 

markmið þeirra er að uppfylla óskir viðskiptavina sinna og veita þeim sem allra bestu 

þjónustu. Sem dæmi má nefna að þrjú íslensk verkstæði, MD Vélar, MAX1 Bílavaktin og 

verkstæði Hjólaþjálfunar, nefna allar góða þjónustu við viðskiptavini í markmiðasetningu 

sinni (Vélar, 2020), (Hjólaþjálfun, 2020), (Bílavaktin, 2020). Þarfir viðskiptavina eru 

margvíslegar en fyrsta skref í að veita góða þjónustu er að uppfylla gæði og klára verkið 

fyrir tilsettan tíma.  

1.2 Markmið 

Tilgangur þessa verkefnis er að aðstoða Fjölskyldu-og húsdýragarðinum við að finna aðferð 

eða aðferðir sem bætir umferðatíma og skipulag á verkstæðinu. Aðferðin þarf að geta leyst 

eða hjálpað við þau skipulagsvandamál sem verkstæðið stendur frammi fyrir. Hún þarf að 

vera skýr, einföld og á að auðvelda starfsmönnum verkstæðisins starfið. Einnig þarf aðferðin 

að vera auðskiljanleg af nýju starfsfólki sem er ráðið inn á verkstæðið svo að hlutir falli ekki 

í sama farið þegar endurnýjun á starfsfólki á sér stað. Skoðað verður hvernig þessi aðferð 

hefur áhrif á umferðatíma og hvaða áhrif breytingin á umferðartíma hefur á kostnað við 

rekstur verkstæðisins. Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum:  

Hvernig má bæta umferðatíma á verkstæði Fjölskyldu-og húsdýragarðsins með aðferðum 

iðnaðarverkfræðinnar? 

Hvaða áhrif hefur minni umferðatími á rekstrarkostnað verkstæðisins? 
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1.3 Afmörkun 

Ákveðið var að afmarka verkefnið við umferðatíma verkefna á verkstæði FHG og 

rekstrarkostnað beintengdum umferðatímanum. Einungis verða skoðaðir þeir þættir sem 

hafa áhrif á umferðatíma. Þannig má koma í veg fyrir að verkefnið verði of víðtækt.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið verður þannig uppbyggt að fyrst er fjallað um fræðilegan bakgrunn þar sem farið 

er nánar yfir umferðatíma og aðferðir iðnaðarverkfræðinnar. Í kjölfarið er aðferðafræðinni 

lýst. Þar á eftir er núverandi stöðu á verkstæði FHG lýst og þeim vandamálum sem 

fyrirfinnast þar. Næst eru niðurstöður mælinga birtar og þær greindar. Tillögur til umbóta 

eru settar fram og reiknað út hvaða áhrif það myndi hafa á rekstur verkstæðisins. Að lokum 

er umræða um helstu niðurstöður og lokaorð.
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er skilgreining á umferðatíma sett fram. Einnig verður farið yfir aðferðir sem 

hafa bætt umferðatíma og skipulag á verkstæðum, og hvaða almenn vandamál finnast þar. 

Fjallað verður um mikilvægi þess að hönnun á aðstöðu sé góð og hvernig skal mæla vinnu 

verður einnig útskýrt.   

2.1 Umferðatími 

Umferðatími (e. cycle time eða CT) verkefnis er allur sá tími sem það tekur fyrir verkefni að 

breyta ílagi (e. input) í frálag (e. output). Fyrir öll verkefni er ákveðið ílag sem skilar 

einhverju frálagi. Ílag getur verið í formi hráefnis, parta eða hvað sem er sem þarf til að vinna 

verkefnið. Frálag er útkoma verkefnisins eða það sem verkefnið skilar af sér, en það getur 

verið í formi vöru, þjónustu og fleira. Umferðatíma má ekki rugla saman við gefinn tíma (e. 

lead time) en gefinn tími er sá tími frá því að pöntun frá viðskiptavini berst þar til vörunni 

er skilað til viðskiptavinar. Gefinn tími er ákveðinn fyrirfram en umferðatími ræðst af því 

hvað það tekur langan tíma að framleiða vöruna. Muninum á umferðatíma og gefnum tíma 

er best lýst á Mynd 2.1. Þar sést vel hvað er átt við með gefnum tíma, frá því að pöntun berst 

og vara er afhent, og umferðatíma, tíminn sem fer í að framleiða vöruna. Það sem er átt við 

með að vara sé afhent er hvenær áætlað er að varan verði komin í hendur viðskiptavinar. 

Gefinn tími er því sá tími sem fyrirtæki gefa sér til að klára vinnu á verkbeiðni. Umferðatími 

er þá betri mæling á framleiðslugetu fyrirtækis á meðan gefinn tími er það sem 

viðskiptavinurinn sér. Minnkun umferðatíma hefur þá bein áhrif á gefinn tíma sem ætti að 

minnka sömuleiðis.  

 

Mynd 2.1: Samband gefins tíma og umferðatíma (endurteikning höfundar úr ("Cycle Time 

vs Lead Time vs Takt time," 2020))  

(Hopp & Spearman, 2011) skilgreina umferðatíma með jöfnunni: 

𝐶𝑇 = 𝐹𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵𝑖ð𝑟𝑎ð𝑎𝑡í𝑚𝑖 + 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡í𝑚𝑖
+ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵íð𝑎‐ 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟‐ ℎó𝑝 𝑡í𝑚𝑖
+ 𝐵íð𝑎‐ í‐ ℎó𝑝 𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵íð𝑎‐ 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟‐ 𝑝ö𝑟𝑢𝑛 𝑡í𝑚𝑖 

1 

CT stendur fyrir umferðatíma. Þessir liðir eru skilgreindir sem: 
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• Flutningstími (e. move time) er tíminn sem verkefni eyðir í að vera fært frá fyrri 

vinnustöð á þá næstu, þ.e. sá tími sem verkefni eyðir í flutning.  

• Biðraðatími (e. queue time) er tíminn sem verkefni eyðir í að bíða eftir 

vinnslu/framleiðslu á vinnustöð eða eftir að vera flutt á næstu vinnustöð. 

• Uppsetningartími (e. setup time) er tíminn sem verkefni bíður eftir að vinnustöð sé 

tilbúinn. 

• Framleiðslutími (e. process time) er framleiðslutíminn á vinnustöðinni 

• Bíða-eftir-hóp tími (e. wait-to-batch time) er tíminn sem verkefni bíður eftir að fara 

í hóp með öðrum eins verkefnum. 

• Bíða-í-hóp tími (e. wait-in-batch time) er meðaltíminn sem partur er í framleiðsluhóp 

að bíða eftir vinnslu. 

• Bíða-eftir-pörun tími (e. wait-to-match time) er þegar partur kemur á 

samsetningarstöð og þarf að bíða eftir öðrum til að fara í samsetningu.  

Til einföldunar má endurskrifa Jöfnu 1 á eftirfarandi hátt: 

𝐶𝑇 = 𝐹𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵𝑖ð𝑡í𝑚𝑖 + 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢𝑡í𝑚𝑖 2 

Þar sem biðtími (e. waiting time) er allur biðtími verkefnis. Biðtími inniheldur þá 

uppsetningartíma, bíða-eftir-hóp tíma, bíða-í-hóp tíma og bíða-eftir-pörun tíma (Hopp & 

Spearman, 2011).  

Svigrúm til bætinga á umferðatíma er mismunandi eftir fyrirtækjum og verkstæðum og því 

er til fjöldi aðferða til að minnka umferðatíma. Sem dæmi má nefna að minnka biðtíma en 

það getur verið einfaldasta og skilvirkasta leiðin til að minnka umferðatíma. Einnig þar sem 

framleiðslan samanstendur af mörgum aðgerðum þá myndi minnka umferðatíma að 

framkvæma aðgerðir samhliða þar sem við á (Sigma, 2020).  

Cala, Klarin, Radojcic og Sajfert (2011) skilgreina umferðatíma sem framleiðslutíma (e. 

production time) og ekki-framleiðslutíma (e. non-production time) þar sem 

framleiðslutíminn samanstendur af virðisaukandi aðgerðum og nauðsynlegum aðgerðum en 

ekki-framleiðslutími samanstendur af sóunum og því sem veldur bið í kerfinu. Klarin og 

félagar (2016) notast við þessa skilgreiningu á umferðatíma í fræðigrein sinni og er hún 

notuð til að skilgreina tímaþætti (e. time components) á umferðatíma í serbnesku 

framleiðslufyrirtæki. Fyrirtækið var ekki mjög tæknivætt og var markmiðið að finna ódýra 

og einfalda lausn til að minnka umferðatíma. Aðferðin sem var sett fram var að fylgjast með 

og taka tímann á tímaþáttum umferðatímans. Eingöngu með því að taka tímann á því sem 

var að gerast var hægt að sjá hvar og hvernig væri hægt að minnka tímann fyrir hvern 

viðeigandi tímaþátt. Þetta skilaði sér í því að umferðatími fyrir hverja vöru minnkaði um 

einn þriðja. Þessi aðferð jók einnig hlutfall framleiðslutíma, jók framleiðni og jók ánægju og 

þátttöku framkvæmdastjóra.  



7 

Hopp, Spearman og Woodruff (1990) lýsa þremur lykilatriðum sem varða minnkun á 

gefnum tíma. Fyrsta atriðið er flæðitími (e. flow time) þar sem helstu þættir eru biðraðatími 

og biðtími. Jafna fyrir flæðitíma er gefin sem: 

𝐹𝑙æð𝑖𝑡í𝑚𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢𝑡í𝑚𝑖 + 𝑈𝑝𝑝𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡í𝑚𝑖
+ 𝐹𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵𝑖ð𝑟𝑎ð𝑎𝑡í𝑚𝑖
+ 𝐵íð𝑎‐ 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟‐ 𝑝ö𝑟𝑡𝑢𝑚 𝑡í𝑚𝑖 + 𝐵íð𝑎‐ 𝑒𝑓𝑡𝑖𝑟‐ 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡í𝑚𝑖 

3 

Þessi jafna svipar mjög til jöfnu 1 fyrir umferðatíma, því má draga þá ályktun að 

𝐹𝑙æð𝑖𝑡í𝑚𝑖 = 𝑈𝑚𝑓𝑒𝑟ð𝑎𝑡í𝑚𝑖 4 

a.m.k í þessu tilfelli.  

Til að minnka gefinn tíma er mikilvægt að skoða biðraðatíma og biðtíma. Næsta atriði er 

vörur-í-vinnslu (e. work-in-process) eða VIV, en of mikill gefinn tími getur verið afleiðing 

af stöðum með of mikið af birgðum. VIV eru allar þær vörur sem eru í vinnslu ásamt vörum 

í millilager. Birgðir eru þá öll önnur hráefni og tilbúnar vörur. Að lokum þá er gefinn tími 

ekki einungis tengdur meðal umferðatíma, heldur líka dreifni (e. variance) umferðatíma. 

Flestar aðferðir sem minnka meðaltal umferðatíma minnka þó einnig dreifni hans en það á 

samt ekki alltaf við og gæti þá í sumum tilfellum aukið umferðatíma. Hopp og félagar (1990) 

nefna svo 5 aðferðir til að minnka gefinn tíma: 

1. Leitið að VIV (e. look for the WIP): Koma auga á hvar birgðir myndast. Ein leið til 

að finna tímafrekasta hlutann af gefnum tíma er að finna hvar mestu birgðirnar liggja, 

bæði tilbúnar vörur (e. finished goods) og VIV. Þá er hægt að vinna í því að draga úr 

birgðunum (Nozari & Whitt, 1988). 

2. Haldið hlutum á hreyfingu (e. keep things moving): Ef varan er alltaf að færast nær 

því að vera kláruð, þá minnkar bæði umferðatími og birgðir. Þetta kallast stöðugt 

flæði (e. continuous flow manufacturing) (Schonberger, 2008). Þetta er sérstaklega 

mikilvægt þar sem 90-95% af tíma vöru í verksmiðju fer í bið (Bradt, 1983). Venjan 

er að mesti tíminn fari í biðraðatíma og biðtíma og því ætti að einbeita sér að því að 

minnka umferðatíma sem tengist þessum þáttum. 

3. Samstilla framleiðslu (e. synchronize production): Mikilvægi þess að framleiðsla og 

samsetning (e. assembly) sé samstillt svo það byggist ekki upp óþarfa birgðir. Þetta 

er nú þegar gert í Kanban og CONWIP kerfum þar sem þar er stuðst við tog (e. pull) 

aðferðir. Þetta á meira við um framleiðslufyrirtæki frekar en verkstæði því þar er 

almennt lítið um framleiðslu. 

4. Slétta vinnuflæðið (e. smooth the work flow): Nokkrar aðferðir við að slétta úr 

vinnuflæðinu er til dæmis að jafna út losun vinnu og verkefna. Markmiðið er þá að 

halda jöfnu vinnuflæði. Önnur aðferð er að koma á samræmdu og stöðluðu 

vinnuálagi. Það hjálpar til við að minnka uppsetningartíma og taktur fyrirtækisins 

nær að halda sér betur. 

5. Eyða breytileika (e. eliminate variability): Breytileiki í framleiðslu stafar vegna 

endurvinnu (e. rework), stöðvunartíma (e. downtime) og skort á samræmi í 

framleiðsluaðferðum. Að minnka endurvinnu getur haft gríðarleg áhrif á meðaltal og 
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breytileika umferðatíma. Gæðaeftirlit getur hjálpað til við að minnka endurvinnu t.d. 

með því að framkvæma gæðaeftirlit áður en stórar lotustærðir eru kláraðar og hafa 

gæðaeftirlit fyrir framan flöskuhálsa svo flöskuhálsar séu ekki að vinna gallaðar 

vörur. Með því að bæta áreiðanleika véla er einnig hægt að bæta breytileika 

umferðatíma en stöðvunartími véla hefur mikil áhrif á breytileika. 

Hopp og félagar (1990) sýna vel í grein sinni hve mikilvægt það er að minnka umferðatíma 

og komast að því hvað hefur áhrif á hann ef markmiðið er að minnka gefinn tíma. 

2.1.1 Straumlínustjórnun 

Straumlínustjórnun er aðferð til að gera meira og meira með minna og minna, t.d. minni 

mannlega vinnu, færri vélar, minni tíma og minna pláss, en komast á sama tíma nær því að 

veita viðskiptavinum nákvæmlega það sem þeir vilja. Markmið straumlínustjórnunar er að 

framkvæma einungis virðisaukandi aðgerðir, stuðla að stöðugum umbótum og minnka 

sóanir. Með því að skilja og koma auga á þær sóanir sem eru til staðar er hægt að reyna að 

útrýma þeim og fækka þar með óvirðisaukandi aðgerðum. Sóanir straumlínustjórnunar eru 

(Womack & Jones, 1997): 

• Gallar – gallar í vöru eða framleiðslu 

• Offramleiðsla – framleitt of mikið 

• Bið – bið í kerfinu 

• Ónýttir hæfileikar starfsmanna – hæfileikar starfsmanna eru ekki nýttir til fulls 

• Flutningur – óþarfa flutningur á hráefnum og aðföngum 

• Lager – birgðir eru kostnaðarsamar og taka upp gólfpláss 

• Hreyfing – óþarfa hreyfing á starfsfólki 

• Ofvinnsla – vara er unnin of mikið 

Sagan segir að vegna fjölda mismunandi vara og lítillar endurtekningar sé 

straumlínustjórnun ekki svo áhrifarík á verkstæðum og litlum og sértækum 

framleiðslufyrirtækjum (e. job shop). Þessi trú er til staðar að hluta til vegna þess að 

velgengni straumlínustjórnunar í fjöldaframleiðslu hefur fengið gífurlega umfjöllun. Þrátt 

fyrir þessa áherslu á fjöldaframleiðslu eru margar aðferðir straumlínustjórnunar ekki síður 

áhrifaríkar og mikilvægar á verkstæðum. 

Kanban er ein aðferð straumlínustjórnunar. Kanban þýðir skilti, en Toyota þróaði Kanban 

töflur því þeir vildu gera vinnuferla sýnilega starfsmönnum og stjórnendum. Kanban 

aðferðin stýrir framleiðslu með því að jafna út eftirspurn og framleiðslugetu. Beitt er 

sýnilegri ferlastýringu, oft með svokallaðri Kanban töflu svo framfarir og ferlar sjáist vel frá 

byrjun til enda. Vinna er toguð í gegnum kerfið eins og framleiðslugeta leyfir, frekar en að 

vinnu sé ýtt (e. pushed) í gegn (Womack, Jones, & Roos, 2007). 

Það hefur verið sýnt fram á að með hjálp Kanban er hægt að auka framleiðslugetu og minnka 

VIV. Fyrirtæki sem hafa tekið upp Kanban aðferðina segja að birgðir hafi minnkað og færri 

gallaðar vörur hafi verið framleiddar. Gravel og Price (1988) sýna í grein sinni að aðferðir 

straumlínustjórnunar eiga vel heima hjá minni framleiðslufyrirtækjum sem og stærri 

fjöldaframleiðslufyrirtækjum. Fyrirtækið sem þeir fjalla um í þessari grein framleiðir 

hágæða útiföt. Stærð þess gerir því útilokað að geta notað just-in-time afhendingartíma og 

því þarf að einbeita sér að því að bæta innri ferli og minnka birgðir í vinnslu. Kanban kerfið 
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var prófað fyrir ákveðna framleiðslulínu og komu í ljós ýmsar bætingar. Gæðastýring var 

orðin betri, færri VIV svo það var meira gólfpláss og kláraðar vörur tilbúnar fyrr. 

Verkstæði geta svipað til flókinna framleiðslufyrirtækja sem framleiða eftir pöntunum. Þau 

sérhæfa sig í vinnu með miklum fjölbreytileika og litlu magni (e. high-mix, low-volume). 

Það er nokkur munur á verkstæðum og hefðbundnum framleiðslufyrirtækjum sem gerir það 

að verkum að innleiðing á straumlínustjórnun er hentugri í hefðbundnum 

framleiðslufyrirtækjum. Í framleiðslufyrirtækjum eru vélar oft sérsniðnar fyrir ákveðnar 

vörur og geta því unnið mjög hratt á meðan vélar á verkstæðum hafa almennari tilgang og 

þurfa að sinna mörgum mismunandi vörum. Að rekja og fylgja pöntunum eftir er flóknara á 

verkstæðum þar sem hver pöntun fer mismunandi leið í gegnum fyrirtækið. Breytileiki á 

eftirspurn hefur einnig áhrif á innleiðingu straumlínustjórnunar á verkstæðum því það er ekki 

bara tíðnin sem breytist, heldur líka magnið á pöntunum. Vegna fjölda mismunandi vara og 

verkefna sem eru framkvæmd á verkstæðum er erfitt að nota sumar aðferðir 

straumlínustjórnunar því eftir að hafa framleitt vöru eða klárað verkefni er ólíklegt að það 

verði gert aftur á næstunni. Því er óhagkvæmt að búa til staðlaða vinnu fyrir einhverja vöru 

eða búa til framleiðslulínu og vinnusellur (e. work cells) fyrir ákveðnar vörur. Það er 

óhagkvæmt að eyða of miklum tíma í vöru sem verður kannski aldrei unnin aftur. En þrátt 

fyrir það eru miklir möguleikar fyrir stöðugar umbætur á verkstæðum. Nauðsynlegt er að 

einbeita sér að grundvallaratriðum straumlínustjórnunar, þ.e. lágmarka sóun, lausnaleit (e. 

problem solving), stefnumörkun og öðrum menningarlegum drifkröftum 

straumlínustjórnunar. Nokkrar leiðir til að innleiða straumlínustjórnun á verkstæðum eru 

(Velaction): 

1. Breyta uppsetningu (e. layout) á verkstæðinu. Eru einhverjar endurtekningar sem 

væri hægt að koma í veg fyrir með því að færa einhverjar vélar? Reyna að koma í 

veg fyrir óþarfa hreyfingu og flutning. 

2. Minnka umskiptitíma með SMED (e. Single-Minute Exchange of Die). SMED er 

straumlínustjórnunaraðferð sem breytir eins mörgum umskiptiskrefum og hægt er í 

skref sem er hægt að gera á meðan búnaðurinn er að vinna. 

3. Vel þjálfað starfsfólk svo það sé hægt að dreifa álagi. 

4. Sýnileg stjórnun. Vitneskja um hver staðan er á verkefnum og vélum er mikilvæg til 

að halda góðu flæði. Kanban ferningar í gólfi, andon ljós (ljós sem sýna að eitthvað 

sé að, mikilvægt að allir viti hvað þau þýða og hvað eigi að gera þegar þau birtast) 

og sýnilegar aðferðir til að sýna hvort verkefni eru á áætlun eða ekki. 

5. Staðla endurtekna vinnu. Það sem er gert oft á alltaf að vera gert eins. Finna verkefni, 

gefa til kynna hver staðan á verkefni er, flytja efni, panta, viðhald á ákveðnum vélum, 

þrif og fleira. 

Annað mikilvægt atriði við innleiðingu straumlínustjórnunar er að spara ekki þegar kemur 

að tækjum og tólum. Skortur á þeim veldur sóun. Betra er að fórna smá kostnaði til að koma 

í veg fyrir að fólki sé borgað fyrir að ganga um og leita að áhöldum til að klára verkin sín. 

Framleiðslufyrirtæki sem framleiðir forsteypta steypu var í vandræðum með að innleiða 

straumlínustjórnun því hluti framleiðslunnar fór fram á verkstæðum þar sem var framleitt 

mikið af mismunandi vörum. Í raun of mikið af mismunandi vörum svo það hafi verið hægt 
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að framleiða með færiböndum og flæðilínum (e. flow lines). Fyrir eitt af verkstæðunum kom 

í ljós að starfsfólk var að meðaltali þrjá klukkutíma á dag að leita að verkfærum. Stungið var 

upp á að innleiða 5S, sem er ein aðferð straumlínustjórnunar, og nota skuggaspjöld fyrir 

verkfærin svo það sæist strax hvað vantaði. Það væri hvatning til að skila verkfærunum á 

sinn stað eftir notkun. Rafmagnslínum og innstungum var komið fyrir í loftinu svo það tók 

ekki upp pláss á gólfi og skapaði öruggara vinnuumhverfi. Fleiri aðferðir sem voru einnig 

innleiddar voru virðisstraumsmöppun, tog kerfi beitt á ferli, minni lotustærðir, birgðastýring 

með kanban, minnkun á umskiptitíma (e. change over time) og TPM (e. total productive 

maintenance). Eftir eitt og hálft ár hafði kostnaður við hvern rúmmetra af vöru minnkað um 

27% og framleiðslugeta vinnuafls aukist um 67% (Brink & Ballard, 2005). Mikil 

menningarbreyting átti sér stað í fyrirtækinu sem Brink og Ballard (2005) fundu á 

andrúmsloftinu við heimsóknir. Nánast hver einasti starfsmaður gat sagt sögu þar sem 

eitthvað var bætt. Að breyta menningu fyrirtækis er nauðsynleg breyting til að fá alla til að 

vinna að stöðugum umbótum. Helstu ástæður þess að Brink og Ballard (2005) töldu að 

fyrirtækinu hafi tekist að innleiða straumlínustjórnun voru: 

• Leiðtogi í innleiðingu straumlínustjórnunar var eingöngu tileinkaður því. 

• Stefnan að veita stuðning og innsæi frá efstu stjórnendum og gera breytingar frá botni 

og upp (e. bottom up). 

• Virðisstraumsmöppun sem er gott verkfæri til að bera kennsl á sóanir og tækifæri til 

að bæta sig.  

• Skipting í hópa þar sem hver hópur hafði umsjón með sínum umbótum. 

Eigandi lítils framleiðslufyrirtækis vildi ekki taka þátt í kennslu á straumlínustjórnun sem 

var í boði því hann taldi það einungis vera fyrir fjöldaframleiðslu en hans fyrirtæki 

framleiddi margar mismunandi vörur, þess vegna átti straumlínustjórnun ekki við. Held 

(2016) útskýrði fyrir eigandanum að straumlínustjórnun snérist um að horfa á ferli, ekki 

vörur. Hún lagði til að eigandinn liti á hvert ferli sem framleiddi vörurnar, fylgdi hverju 

skrefi og reyndi að koma auga á mögulegar sóanir. Held (2016) lagði einnig til að eigandinn 

fylgdist með starfsmönnum sínum, setti sig í fótspor viðskiptavina og spyrði sig „Myndi ég 

vilja borga fyrir það sem er að gerast núna?“ Þannig náði eigandi fyrirtækisins að sjá hvernig 

straumlínustjórnun gæti verið hjálpleg fyrir lítil framleiðslufyrirtæki. Fyrstu skref við 

innleiðingu á straumlínustjórnun séu að spyrja starfsmenn hvort þeir hafi dauðan tíma til að 

innleiða 5S á þeirra svæði, staðla og skipuleggja vinnusvæðið. Lokamarkmiðið væri að 

útrýma sóunum og hafa eingöngu virðisaukandi aðgerðir. Í kjölfarið benti Held (2016) á 

spurningar sem hægt er að spyrja sig að til að átta sig á því hvort fyrirtæki gætu bætt sig með 

aðferðum straumlínustjórnunar. Spurningarnar voru: 

• Er viðskiptavinurinn tilbúinn til að borga fyrir það sem er verið að gera núna?  

• Er vinnan sem verið er að gera núna virðisaukandi? 

• Er verið að gera vinnuna sem er verið að vinna núna rétt í fyrsta skipti? 

Ekki allar aðferðir innan straumlínustjórnunar virka fyrir mikinn-fjölbreytileika lítið-magn 

(MFLM) framleiðslufyrirtæki (eins og verkstæði) og það er mikilvægt að velja réttu aðferðir 

(Irani, 2011). Ein helsta ástæðan fyrir því að MFLM framleiðendur eiga erfitt með að 

innleiða straumlínustjórnun er að þeir þurfa að vinna með marga mismunandi íhluti eða 

parta. Til dæmis ef það ætti að beita virðisstraumsmöppun (VSM) á MFLM fyrirtæki þá 

þyrfti að búa til VSM fyrir hvert einasta ferli sem gæti talið á hundruðum en fyrir lítinn-
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fjölbreytileika mikið-magn (e. low-mix, high-volume) fyrirtæki eru kannski bara eitt eða 

nokkur ferli. Í Töflu 2.1 má sjá dæmi um tól og tæki straumlínustjórnunar sem virka alltaf 

fyrir verkstæði eða lítið framleiðslufyrirtæki og hver virka líklega ekki samkvæmt Irani 

(2011). 

Tafla 2.1: Aðferðir straumlínustjórnunar sem virka og virka ekki á verkstæðum (þýðing 

höfundar úr (Irani, 2011)) 

Tól og tæki sem virka á verkstæðum Tól og tæki sem virka líklega ekki á 

verkstæðum 

5S Virðisstraumsmöppun 

TPM Einnar-vöru flæði ( e. one-piece flow cells) 

Minnka uppsetningartíma (SMED) Kanban fyrir sérstakar vörur 

Gæði frá upphafi (e. quality at source) Fyrstur kemur fyrstur fær skipulag á 

vinnustöðvum 

Þátttaka starfsmanna Takt tími (heijunka) 

Áætlanagerð  

Sýnileg stjórnun  

Stöðlun verkefna og ferla  

Jidoka  

Top-down stjórnun  

Stöðluð vinna  

 

5S er straumlínustjórnunaraðferð sem leggur upp með að bæta skipulag á vinnustöðum. 5S 

á uppruna sinn í Japan og skiptist í fimm skref: 

• Seiri (Sortera): Markmiðið er að losa sig við ónauðsynlega hluti á vinnusvæðinu. 

Ónauðsynlegir hlutir geta verið verkfæri og búnaður sem er aldrei eða sjaldan notað, 

gallaðar vörur, birgðir, úreld skjöl, skýrslur og staðlar.  

• Seiton (Skipuleggja): Hlutir eiga að vera staðsettir þar sem tími sem fer í að leita, 

hreyfing og erfiðleikar við að nálgast þá, er lágmarkaður. Við skipulagningu þarf að 

hafa í huga að frávik sjáist strax, það sjáist hvaða búnað er verið að nota eða hvað 

vantar, öryggisbúnaður sé sýnilegur og aðgengilegur og að gönguleiðir og 

flutningsleiðir séu auðar og öruggar.  

• Seiso (Snyrta): Markmiðið er að þrífa vinnusvæði og vélar en það er mikilvægur 

þáttur í fyrirbyggjandi viðhaldi. Seiso heldur vinnusvæðinu hreinu og öruggu sem 

auðveldar vinnu. 

• Seiketsu (Staðla): Markmiðið er að koma á stöðluðu kerfi sem tryggir að unnið sé að 

Seiri, Seiton og Seiso á hverjum degi. Það þarf að þróa vinnustaðla sem styðja þessar 

nýju aðferðir. 

• Shitsuke (Styðja): Shitsuke þýðir sjáfsagi en þetta skref á að tryggja að hlutirnir fari 

ekki í sama farið aftur. Hér þurfa leiðtogar að sýna fordæmi og hægt er að beita 

úttektum til að tryggja að þessum aðferðum sé fylgt eftir. 

Innleiðing 5S skilar sér í undirbúning fyrir betra flæði, öruggara og betra vinnuumhverfi og 

aukningu á framleiðni og starfsánægju. 5S gerir einnig sóanir og aðra galla eða vandamál 

sýnileg, þjálfar aga í vinnuumhverfi og er ódýrt að innleiða (Liker, 2004).  
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Við innleiðingu á 5S fækkar gölluðum vörum, vinnustöðvar verða þægilegri og auðveldari 

að skilja, það tekur minni tíma að finna aðföng, ónauðsynlegar birgðir og áhöld verða 

fjarlægðar, hver hlutur mun eiga sinn stað, hreint vinnuumhverfi, endingartími vinnuvéla og 

áhalda eykst og það verður skýrt hvar örugga vinnuaðstöðu er að finna. Áhrif þessara þátta 

hafa eftirfarandi kosti í för með sér (Hirano & Talbot, 1995): 

• Meiri gæði 

• Minni kostnaður 

• Áreiðanleg framleiðsla 

• Bætt öryggi 

• Meiri framleiðslugeta 

Tezel og Aziz (2016) innleiddu 5S í vöruhúsi fyrirtækis þar sem tímasparnaður var mældur 

eftir breytingar. Tímasparnaður var mældur bæði fyrir starfsfólk með reynslu og óreynt 

starfsfólk. Niðurstöður mælinga eftir breytingar sýndu að tímasparnaður fyrir starfsfólk með 

reynslu var ekki jafn mikill í sekúndum og fyrir óreynt starfsfólk. Hlutfallslegur 

tímasparnaður var þó mjög svipaður, eða um 50%. Það er,  með innleiðingu á 5S tókst Tezel 

og Aziz (2016) að stytta tímann sem það tók að sækja vörur í vöruhúsi um helming. Ásamt 

því urðu aðstæður hreinni og öruggari. 

5S var einnig innleitt á verkstæði sem gerir við stóran og þungan búnað sem notaður er í 

byggingarvinnu á vegum. Eftir innleiðingu þá fækkaði slysum og óhöppum verulega og 

vinnuaðstæður urðu betri. Þrífa og ganga frá gerðist sjálfkrafa og varð að vana eftir 

innleiðingu sem jók gólfpláss og vinnusvæði til muna. Seiri og Seiton fækkuðu óöruggum 

vinnuaðstöðum, Seiso fjarlægði uppsprettu óhreinleika og Seiketsu myndaði daglegar venjur 

starfsfólks sem studdu fyrstu þrjú S-in. Síðasta S-ið var ekki mælanlegt þar sem það var ekki 

sýnilegt fyrr en hægt var að skoða langtíma hegðun og menningu á sjálfsaga starfsfólksins. 

5S bætti einnig ímynd verkstæðisins gagnvart viðskiptavinum og birgjum með bættri 

frammistöðu því starfsfólk verkstæðisins gat bæði gert við meiri búnað og gert það betur 

(Ruiz, Castillo, & Paredes).  

5S er tengt fleiri aðferðum úr Töflu 2.1 sem eiga að virka fyrir verkstæði. 5S er sýnileg 

stjórnun en fyrstu þrjú skrefin eru aðferðir sem bæta sýnilega stjórnun. Minnkun á 

uppsetningartíma er einnig ein afleiðing 5S, þátttaka starfsmanna er mjög mikilvæg við 

innleiðingu á 5S og 5S staðlar einnig verkefni og ferli.  

2.2 Hönnun á aðstöðu  

Aðstöðu má skilgreina sem vinnusvæði eða byggingu þar sem fólk hefur aðgengi að vélum, 

efni og öðrum auðlindum til að framleiða ákveðna vöru eða þjónustu (Heragu, 2016). Við 

skipulagningu á aðstöðu þarf að áætla, hanna og raða framleiðslulínum og vélum sem best 

innan aðstöðunnar. Ákveða þarf hvaða búnað á að nota og hvaða hlutar framleiðslunnar eiga 

að vera sjálfvirkir, áætla þarf framleiðslumagnið og hanna aðstöðuna með tilliti til þess 

(Bellgran & Säfsten, 2009). Til að nýta auðlindir sem best án þess að hafa slæm áhrif á gæði, 

stýringu á ferlum og ímynd fyrirtækisins þarf að hafa gott skipulag á aðstöðu. Mikilvægt er 

að þekkja framtíðarsýn fyrirtækisins til að gera góða hönnun á aðstöðuskipulaginu. 

Hönnunin þarf að endurspegla stefnu fyrirtækisins (Zandin & Maynard, 2001). Til að 

framleiðslufyrirtæki sé farsælt þarf hönnun aðstöðuskipulags að vera raunmynd af stefnu 
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fyrirtækisins en á sama tíma þarf hönnunin að vera nógu sveigjanleg til að geta brugðist við 

breyttum aðstæðum og breyttum framtíðarþörfum (Hill, 1995).  

Starfsaðstöður þurfa að minnsta kosti að vera hannaðar til þriggja ára því það felur í sér 

mikinn kostnað að breyta byggingum og uppstillingu þungra véla. Yfirleitt þarf þó að hugsa 

til mun lengri tíma við hönnun á byggingu því það getur verið mjög kostnaðarsamt að þurfa 

að breyta aðstöðu eftir á ef upphaflega aðstaðan var ekki nógu vel hönnuð. Fyrir aðstöðu 

eins og verkstæði, sem þurfa að sinna mjög fjölbreyttum verkefnum, er hægt að hanna 

sveigjanlega aðstöðu. Þá bæði með það í huga að auðvelt sé að gera breytingar á henni í 

framtíðinni og að vélar og annar búnaður sé færanlegur. Hægt er að skipta hönnun aðstöðu í 

fjóra mismunandi flokka eftir tilgangi aðstöðunnar. Þeir eru þjónustukerfi, framleiðsla, 

vöruhús og annað. Við hönnun á framleiðslu og vöruhúsi felast helstu áskoranir aðallega í 

því að ákveða staðsetningu á vélum, vinnustöðum og deildum til að uppfylla eftirfarandi 

atriði (Heragu, 2016): 

• Lágmarka kostnað við flutninga á hráefni, tólum, hálf-og fullkláruðum vörum á milli 

deilda. 

• Auðvelda umferð innan aðstöðunnar. 

• Auka starfsánægju. 

• Lágmarka hættu á slysum og skemmdum. 

• Auðvelda eftirlit og samskipti eftir þörfum. 

Hafa skal í huga að við hönnun á aðstöðu er ekki hægt að gera það alfarið með 

stærðfræðilegum útreikningum. Það er ekki til hin eina rétta lausn sem er hægt að reikna út 

með stærðfræðilíkönum þó það sé vissulega hægt að nota stærðfræðilíkön til aðstoðar. Við 

hönnun á aðstöðu þurfa mannlegar ákvarðanir alltaf að koma að ferlinu (Khan & Gwee, 

1997). 

Heragu (2016), Zandin og Maynard (2001) og Smith og félagar (2000) eru sammála um að 

það þurfi að leggja mikla áherslu á að hafa góðan skilning á heildarferlinu við hönnun á 

aðstöðu. Það þarf að sjá fyrir hvernig vörurnar eiga að flæða í gegnum aðstöðuna, frá því að 

hráefni er móttekið, leið þess í gegnum ferlið þar sem varan er unnin og til fullunnar vöru. 

Það felur í sér að safna lykilupplýsingum, staðla heildarferlið og tímagreina það. 

Lykilupplýsingar eru þá nöfn á búnaði og vélum, flæðið á vörum í gegnum aðstöðuna og 

önnur samskipti milli eininga. Einnig þarf að vita hversu mikið gólfrými þarf við vinnu og 

flutninga (Zandin & Maynard, 2001). Smith og félagar (2000) bæta við að góð hönnun á 

nýrri aðstöðu taki mið af núverandi aðstöðu og byggi á því sem virkar vel og bætir það sem 

betur mætti fara með nýrri uppsetningu. Því er einnig mikilvægt að safna upplýsingum um 

starfsmenn og hlutverk þeirra ásamt því að komast að hvað þeir eru ánægðir með í núverandi 

aðstöðu og hvað betur mætti fara samkvæmt þeim. Við stöðlun á heildarferli er hægt að nýta 

aðferðafræði viðskiptaferlastjórnunar (e. business process management). 

Viðskiptaferlastjórnun er aðferð til þess að fá betri yfirsýn yfir vinnuna sem á sér stað innan 

fyrirtækja. Þessi aðferð sér til þess að útkoman sé stöðug ásamt því að finna og nýta tækifæri 

sem leynast í ferlum fyrirtækisins. Tækifærin geta verið í formi minni kostnaðar, minni 

framleiðslutíma eða færri galla (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). 
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2.2.1 Spaghetti skýringarmynd 

Til eru margar aðferðir sem hjálpa til við að ákvarða bestu hönnun á aðstöðu. Aðferðirnar 

hafa alla sína kosti og galla svo það er engin ein rétt aðferð, heldur er mismunandi hvað 

hentar hverju sinni (Silva, 2010). Ein aðferð er að gera spaghetti skýringarmynd. Spaghetti 

skýringarmynd er aðferð straumlínustjórnunar sem notar sjónræna framsetningu til að sjá 

möguleg flæði í gegnum ferli. Flæðin sem birtast í þessari framsetningu líta út eins og 

spaghetti eða núðlur en þaðan kemur nafnið (Allen, 2018). Hreyfing hráefna, skilaboða eða 

starfsmanna er teiknuð upp sem flæðilínur í gegnum ferli sem gerir fyrirtækjum kleift að 

greina endurtekningar í vinnuflæðinu og koma þannig auga á tækifæri til að bæta ferlið með 

breyttri hönnun á aðstöðu. Spaghetti skýringarmyndir virka fyrir áþreifanlegar 

vinnuaðstöður og hjálpa fyrirtækjum að koma auga á sóanir eins og flutning, hreyfingu og 

bið (Bialek, Duffy, & Moran, 2009). Þær eru oftast teiknaðar handvirkt þar sem fylgst er 

með hreyfingu starfsmanna eða því sem er verið að mæla. Línur eru síðan teiknaðar eftir því 

á yfirlitsmynd af svæðinu sem er verið að skoða (Uddin et al., 2014). Dæmi um spaghetti 

skýringarmynd má sjá á Mynd 2.2. Þar má sjá hvar starfsmaður eða hráefni kemur inn í ferlið 

og fer á milli vinnustöðva. 

 

Mynd 2.2: Dæmi um spaghetti skýringarmynd (McKemy, 2018) 

Senderska, Mares og Václav (2017) líta á starfsmenn sem mikilvægan þátt af framleiðslu og 

leita að leiðum til að fá sem mest út úr þeim. Senderska og félagar (2017) mátu núverandi 

aðstöðu og greindu hreyfingu starfsmanna sem var ekki virðisaukandi og gátu þá komið með 

tillögur að nýrri hönnun á aðstöðu þar sem framleiðsla fór fram. Notast var við spaghetti 

skýringarmyndir til að greina hreyfingu starfsmanna og komu sóanirnar, flutningur og 

hreyfing, í ljós. Ekki er hægt að eyða út allri hreyfingu og flutningi sem eru óvirðisaukandi 

en hægt er að lágmarka þessar sóanir. Fyrsta skref í lágmörkun á sóunum er ávallt að koma 

auga á þær og spaghetti skýringarmyndir er gott verkfæri til þess.  

Raikar, Kattimani og Walke (2015) beittu einnig spaghetti skýringarmyndum til að koma 

auga á sóanir í vinnuflæði fyrir framleiðslufyrirtæki. Markmið þeirra var að koma auga á 

sóanir, stytta göngutíma starfsfólks á milli endurtekinna aðgerða, koma auga á hvaða leiðir 

mynda tafir og bæta starfsanda. Einnig var notast við af hverju-af hverju greiningu, en hún 
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snýst um að spyrja af hverju eitthvað gerist þar til rót vandamálsins hefur komið í ljós. Raikar 

og félagar (2015) notuðu teikniforritið CAD til að teikna spaghetti skýringarmyndir fyrir 

endurteknar aðgerðir. Eftir að hafa greint ferlið og hannað nýja aðstöðu var hægt að stytta 

vegalengdina sem þurfti að ganga um 70% fyrir eina gönguleið og 65% fyrir aðra. Að auki 

varð vinna starfsmanna auðveldari, þeir voru ekki jafn þreyttir og öryggi við vinnu á vélum 

varð meira, framleiðslugeta varð meiri og starfsandi varð betri. 

Spaghetti skýringarmyndir virka einnig vel fyrir MFLM fyrirtæki eins og verkstæði. 

Nokkrum straumlínustjórnunaraðferðum, þar með töldum spaghetti skýringarmyndum, var 

beitt til að hanna nýtt og betra framtíðarferli fyrir verkstæði. Í framtíðarferlinu var dregið úr 

sóunum og einungis var framleitt það sem var þörf fyrir (Ferreira, Baptista, Azevedo, & 

Santos, 2016). 

2.3 Vinnumælingar 

Tíminn sem það tekur að vinna ákveðna vinnu er mikilvæg mælieining, sérstaklega þegar 

vinnan er endurtekin. Að vita hvað vinna tekur langan tíma er hjálplegt til að komast að 

kostnaði við vinnuafl á hverja einingu sem er framleidd. Vinnumælingar (e. work 

measurements) veita stjórnendum aðferð til að mæla tímann sem það tekur að framkvæma 

aðgerð eða röð aðgerða. Þær eiga að koma á stöðluðum tímalengdum sem það tekur hæfa 

starfsmenn að framkvæma ákveðnar aðgerðir. Grunnaðferð við vinnumælingar fylgir 

eftirfarandi skrefum (Salvendy, 2001): 

1. Ákveða vinnuna sem á að mæla. 

2. Skrá niður öll gögn sem tengjast því hvernig vinnan er framkvæmd. 

3. Skoða gögnin, sem var safnað saman, á gagnrýnan hátt til að tryggja að bestu 

aðferðirnar séu notaðar við framkvæmd á vinnunni. Ónauðsynlegir þættir eiga einnig 

að vera aðskildir frá nauðsynlegum þáttum.  

4. Mæla magn vinnunnar í hverjum þætti hvað varðar tíma með því að nota viðeigandi 

vinnumælingar aðferð. 

5. Reikna út staðlaðan tíma fyrir vinnuna. Fyrir skeiðklukku tímamælingu þá inniheldur 

það leyfðan tíma (e. time allowances) sem nær yfir hvíldartíma, persónulegar þarfir 

o.fl. 

6. Skilgreina röð aðgerða og aðferðir við framkvæmd fyrir tímann sem er tekinn saman 

og gefa þann tíma út sem staðal fyrir þær aðgerðir og aðferðir.  

Markmið vinnumælinga er að búa til staðlaða tímalengd sem það tekur að vinna ákveðin 

verkefni eða ákveðna vinnu sem allir eiga að geta fylgt. Fyrir staðlaða tímalengd er leyfður 

tími oftast innifalinn, en fer það eftir stefnumótun fyrirtækja. Mikilvægt er að átta sig á því 

hvaða aðferðir við vinnumælingar henta hverju sinni. Til eru fjórar aðferðir við 

vinnumælingar en hér verður einungis fjallað um þrjár þeirra, þar af eina ítarlega. Þessar 

þrjár aðferðir má sjá í Töflu 2.2. 
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Tafla 2.2: Aðferðir við vinnumælingar (þýðing höfundar úr (Salvendy, 2001)) 

Aðferð Skilgreining og hvar hún er notuð 

Tímamæling (e. time study) Mæling á tímanum sem það tekur að 

framkvæma ákveðna vinnu eða þætti 

hennar til að ákvarða tímann sem það tekur 

fyrir starfsmann að framkvæma þá vinnu 

með ákveðinni frammistöðu. 

• Þar sem er framkvæmd endurtekin 

vinna í stuttan eða langan tíma. 

• Þar sem mikill fjöldi af mismunandi 

vinnu er framkvæmd. 

Fyrirfram ákveðnir tímastaðlar (e. 

predetermined time standards) 

Tímar fyrir þætti vinnu eru fyrirfram 

ákveðnir til að skilgreina tímann sem það 

tekur að framkvæma vinnuna með 

ákveðinni frammistöðu.  

• Þar sem vinnu er aðallega stýrt af 

starfsmanni. 

• Þar sem er framkvæmd endurtekin 

vinna í stuttan eða miðlungs langan 

tíma. 

• Þar sem þarf að skipuleggja 

vinnuaðferðir áður en framkvæmd 

hefst. 

• Þar sem hafa verið deilur um 

niðurstöður tímamælinga eða 

núverandi staðla. 

Vinnuúrtak (e. work sampling) Aðferð sem rannsakar hlutfall 

heildartímans fyrir mismunandi aðgerðir 

fyrir ákveðna vinnu. 

• Þar sem er mikill munur á vinnu 

milli vinnustöðva. 

• Þar sem þarf að sýna nýtni véla og 

vinnusvæðis eða prósentuhlutfall 

tíma sem er eytt í mismunandi þætti. 

• Þar sem andmæli eru fyrir 

skeiðklukku tímamælingu. 

 

Helstu kostir tímamælingar eru að sú aðferð leyfir rannsakendum að fylgjast með allri 

vinnunni sem veitir gott tækifæri til að leggja til og hefja aðgerðir til bætinga. Þetta er einnig 

eina aðferðin sem mælir raunverulega tímann sem það tekur starfsmann að klára vinnu og 

þetta er tiltölulega einföld aðferð til að læra og útskýra. Gallarnir eru hins vegar að vinna 
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þarf að vera framkvæmd af starfsmanni og það þarf að fylgjast með honum, en hegðun 

starfsmanna á það til að breytast þegar fylgst er með þeim. Við tímamælingar er einungis 

þörf á fjórum hlutum, skeiðklukku, klemmuspjaldi, vel hönnuðu tímamælingaeyðublaði og 

reiknivél. Skeiðklukkan tekur tímann sem það tekur að framkvæma hverja aðgerð við 

ákveðna vinnu. Klemmuspjald er einungis til hentugheita. Það getur verið gott að hafa það 

til að auðvelda skráningu upplýsinga á tímamælingaeyðublaðið. Á eyðublaðið eru allar 

nauðsynlegar upplýsingar skráðar og það á að vera auðvelt fyrir rannsakandann að skrá þær 

niður. Reiknivélin er síðan notuð til að reikna út nauðsynlegar stærðir út frá mældum 

gögnum (Salvendy, 2001).  

Tímamælingar veita alvöru áskoranir en fyrirtæki með hæfa starfsmenn sem beita aðferðum 

tímamælingar eru óhjákvæmilega betur búin undir að uppfylla þarfir viðskiptavina og starfa 

á arðbæran hátt (Niebel, 1988). Framleiðslufyrirtæki í Malasíu beitti tímamælingu til að bæta 

framleiðni fyrirtækisins. Eftir að stöðluðum tíma var komið á til að framkvæma ákveðna 

vinnu þá jókst framleiðni fyrirtækisins, gæði urðu betri, framleiðslukostnaður fyrir hverja 

einingu minnkaði og fyrirtækinu tókst að svara eftirspurn betur (Muhamad, Mahmood, & 

Malaysia, 2005). Það sama má segja um annað framleiðslufyrirtæki í Indlandi (Biswas, 

Chakraborty, & Bhowmik, 2016). Þar voru einnig framkvæmdar tímamælingar og eftir að 

komið var á stöðluðum tímalengdum jókst framleiðni fyrirtækisins. Biswas og félagar (2016) 

taka fram að kostir þess að framkvæma vinnumælingar séu að auka framleiðslugetu 

fyrirtækis, koma auga á aðgerðir sem eru ekki virðisaukandi með því að rannsaka alla þætti 

vinnunnar og þetta séu kerfisbundnar aðferðir til að koma á stöðluðum tímalengdum.  

Við greiningu á ferlum er nauðsynlegt að hafa tímaupplýsingar fyrir hvert og eitt undirferli 

og aðgerðir. Tvær helstu aðferðir við að staðla tíma er með því að áætla eða með eftirliti. 

Þegar staðlaðir tímar eru mældir með eftirliti fer það eftir aðgerðinni hvernig best er að mæla 

tímann. Zandin og Maynard (2001) benda á svipaðar aðferðir við tímamælingar og Salvendy 

(2001). Það er að í tímamælingu er framkvæmd greining á gefinni aðgerð til að ákvarða 

þættina sem þarf að framkvæma til að klára aðgerðina. Tímamæling inniheldur tæki til 

tímatöku, rannsókn á núverandi vinnuaðferðum, skráningu á tímum og mat á frammistöðu 

starfsfólks miðað við venjulegan hraða og kringumstæður. Hins vegar, ef aðgerðir eru 

einstakar og lengri, er betra að taka margar tímatökur af verkum á handahófskenndum 

tímum. Þeim er þá skipt í flokka eftir vinnuaðstæðum og síðan eru gerðir staðlar út frá 

meðaltölum úr tímatökunum (Zandin & Maynard, 2001). 
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknarsniðið sem var valið fyrir þetta verkefni var tilviksrannsókn (e. case study). 

Framkvæmd verkefnis má sjá á Mynd 3.1.  

 

Mynd 3.1: Framkvæmd verkefnis 

Undirbúningur

•Ákveða verkefni

•Setja fram rannsóknarspurningu

Upplýsinga-
öflun

•Auka fræðilega þekkingu

•Umferðatími

•Skipulagsvandamál á verkstæðum

•Núverandi staða á verkstæði FHG

Greining

•Greining á umferðatíma

•Hvaða þættir hafa áhrif á umferðatíma á verkstæðinu?

Mæling

•Mælingaraðferð

•Mæla tímaþætti umferðatíma

•Teikna spaghetti skýringarmyndir

Niðurstöður

•Greina mælingar

•Hvaða tímaþættir umferðatíma hafa rúm til bætinga?

•Hvernig má bæta þá þætti?

•Hönnun á nýrri aðstöðu?

•Hvaða áhrif hefur það á rekstrarkostnað verkstæðisins?
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Tilviksrannsókn er þegar eitt eða fleiri raunveruleg tilfelli eru rannsökuð með það að 

markmiði að safna öllum þeim upplýsingum sem þarf til að lýsa tilfellinu nákvæmlega 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Í tilviksrannsókn er rannsakandi til staðar. Hann fylgist með án 

þess að taka þátt eða hafa áhrif á gang mála. Leitast var eftir að greina núverandi stöðu og 

koma með tillögur að umbótum. Framkvæmd verkefnisins skiptist í fimm hluta: 

undirbúning, upplýsingaöflun, greiningu, mælingar og að lokum niðurstöður.  

3.1 Undirbúningur 

Verkefnið var ákveðið í sameiningu með leiðbeinanda og Fjölskyldu-og húsdýragarðinum. 

Því næst voru settar fram rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í þessu 

verkefni. Til að svara rannsóknarspurningunum þarf að byrja á að afla upplýsinga um 

umferðatíma og hvaða skipulagsvandamál fyrirfinnast á verkstæðum almennt. Einnig þarf 

að byggja upp skilning á því hvernig verkstæði Fjölskyldu-og húsdýragarðsins virkar, en það 

er næsta skref í framkvæmd verkefnisins. 

3.2 Upplýsingaöflun 

Gögnum og upplýsingum var safnað saman með því að lesa útgefið efni, bæði bækur og 

ritrýndar fræðigreinar. Leitast var við að afla upplýsinga um umferðatíma, hvað hefur verið 

reynt annars staðar til að bæta umferðatíma, hvaða skipulagsvandamál hafa önnur verkstæði 

verið að glíma við og hvernig var leyst úr þeim. Leitarvélar við upplýsingaöflun sem voru 

notaðar eru Web of Science, Science Direct og Google Scholar. Fyrirfram ákveðin leitarorð 

voru valin við leit að upplýsingum en þau eru eftirfarandi: 

• Umferðatími (e. cycle time) 

• Verkstæði (e. job shop eða maintenance shop) 

• Straumlínustjórnun (e. lean) 

• Vandamál (e. issues) 

Einnig var stuðst við fleiri leitarorð sem tengjast vandamálum á verkstæðum og hugtökum 

úr iðnaðarverkfræði sem tengjast umferðatíma. Út frá niðurstöðum þessarar leitar var síðan 

stuðst við snjóboltaaðferðina.  

Við gagnaöflun var stuðst við vettvangsferðir og viðtöl við starfsmenn verkstæðisins í FHG. 

Í viðtölunum var farið eftir sveigjanlegu viðtalsformi (e. semi-structured interview) en í 

sveigjanlegum viðtölum eru nokkur viðfangsefni valin áður en viðtöl hefjast. Slík 

viðtalsform veita einnig spyrjendum góðan sveigjanleika til að spyrja óundirbúinna 

spurninga sem kunna að koma upp í miðju viðtali (Rowley, 2012). Hugmyndin á bakvið 

vettvangsferðir var að fara í gemba, en það er aðferðafræði sem snýst um að fara á staðinn 

eða vinnugólfið og sjá hvað er að gerast með eigin augum. Vandamál eru sýnileg og til að 

það sé hægt að skilja þau þarf að fara á staðinn þar sem vandamálin eiga heima (Imai, 2007). 

Þegar búið var að afla upplýsinga um núverandi stöðu verkstæðisins þá voru gögnin nýtt til 

að skilgreina hvaða tímaþættir hafa áhrif á umferðatíma verkefna.  
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3.3 Greining 

Eftir að gögnum og upplýsingum var safnað saman var stuðst við Jöfnu 1 til að skilgreina 

hvaða tímaþættir hafa áhrif á umferðatíma verkefna á verkstæði FHG. Þá var hægt að útbúa 

nýja jöfnu fyrir umferðatíma með eftirfarandi tímaþáttum: 

• Fl1 = Flutningstími (fara-á-staðinn) er tíminn sem það tekur starfsmann að fara á 

staðinn þar sem verkið er unnið utan verkstæðisins. 

• Fl2 = Flutningstími (fara-á-verkstæði) er tíminn sem það tekur að fara með verkefnið 

inn á verkstæði eða starfsmanninn að fara á verkstæðið frá staðnum þar sem verkið 

er unnið utan verkstæðisins. 

• U1 = Uppsetningartími (ákveða verkefni) er tíminn sem það tekur að ákveða verkefni. 

• U2 = Uppsetningartími (ákveða og finna aðföng) er tíminn sem það tekur að ákveða 

og finna nauðsynleg aðföng til að sinna verkefninu. 

• U3 = Uppsetningartími (bið eftir aðföngum) er sá tími sem fer í að bíða eftir 

nauðsynlegum aðföngum. 

• U4 = Uppsetningartími (undirbúa aðföng) er tíminn sem það tekur að undirbúa 

nauðsynleg aðföng.  

• U5 = Uppsetningartími (ganga frá) er tíminn sem það tekur að ganga frá 

nauðsynlegum aðföngum. 

• U6 = Uppsetningartími (endurræsa) er tíminn sem það tekur að hætta að vinna í 

verkefninu og byrja aftur á því síðar. 

• B = Biðtími er allur tíminn sem fer í bið, undanskildum uppsetningartíma 

• Fr = Framleiðslutími er tíminn sem fer í framleiðslu eða vinnu á verkefninu og tíminn 

sem það tekur að koma verkinu í notkun. 

Þessir tímaþættir taka tillit til þeirra aðgerða sem þarf að framkvæma til að klára verkefni á 

verkstæðinu og hafa áhrif á umferðatíma. Þá er jafna umferðatíma fyrir verkefni á verkstæði 

FHG: 

𝐶𝑇𝐹𝐻𝐺  = 𝐹𝑙1 + 𝐹𝑙2 + 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 + 𝑈4 + 𝑈5 + 𝑈6 + 𝐵 + 𝐹𝑟 5 

 

3.4 Mæling 

Fylgt var grunnaðferðum vinnumælingar en byrjað var á að rannsaka vinnuna. Í þessu tilviki 

var það að koma auga á þá tímaþætti sem hafa áhrif á umferðatíma verkefna. Því næst var 

ákveðið að framkvæma tímamælingu til að komast að því hvað hver þáttur í Jöfnu 5 tekur 

langan tíma. Tímamæling hentar vel þar sem það er mikill fjöldi af mismunandi verkefnum 
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unnin á verkstæði FHG og starfsmenn verkstæðisins voru tilbúnir til að vera mældir og að 

fylgst væri með þeim. Tímamæling er einnig svipuð aðferð og var beitt af (Klarin et al., 

2016) til að bæta umferðatíma, en með því að mæla hvern tímaþátt var hægt að sjá hvar væri 

rúm fyrir bætingar fyrir hvern tímaþátt. Útbúið var tímamælingaeyðublað sem má sjá í 

Viðauka A. Þar var skráð hvenær þættir fóru fram og í lok dags var tekið saman hvað fór 

mikill tími í hvern þátt og hversu mikið hlutfall það var af heildartímanum. Ekki var tekið 

tillit til leyfðs tíma við þessar mælingar þar sem einungis var skoðað hvað hefur áhrif á 

umferðatíma verkefna, en leyfður tími er ekki hluti af umferðatíma. Þar er átt við matar-og 

kaffitíma og persónulegan tíma, eins og salernisferðir, reykingapásur og fleira. Mælingar 

voru framkvæmdar í fimm daga fyrir tvo starfsmenn. Starfsmönnunum var fylgt eftir og 

mælingar skráðar á tímamælingaeyðublaðið fyrir hvern dag. Skráður var tíminn sem hver 

tímaþáttur tók og ef einhver þáttur fór fram oftar en einu sinni var þá mælt hvert skipti fyrir 

sig og lagt saman í lok dags til að fá heildarsamtölu hvers tímaþáttar fyrir sig. Heildarsamtala 

hvers þáttar voru þá lagðar saman og fékkst þá heildartíminn fyrir daginn. Þá var hægt að 

reikna út hlutfall hvers þáttar út frá heildartímanum. Við framkvæmd á mælingum kom í ljós 

að erfitt var að taka tímann á endurræsingu verkefna vegna augljósra frávika. Því var ákveðið 

að bæta við 10 mínútum fyrir hverja endurræsingu á verkefnum þegar mælingar stóðu yfir. 

Ásamt því að mæla tímann var fylgst með hreyfingu starfsmanna og teiknað spaghetti 

skýringarmyndir. Flæðilínur voru einungis teiknaðar fyrir hreyfingu starfsmanna, en ekki 

skilaboða eða hráefna. Hreyfing skilaboða er afar óljós og oft ekki viðeigandi á verkstæði 

FHG. Hreyfing hráefna og aðfanga er einnig erfitt að mæla þar sem aðföng fyrir hvert verk 

eru mismunandi. Hreyfing starfsmanna var teiknuð inn á yfirlitsmynd af verkstæðinu eins 

og sjá má á Mynd 4.4. Þær teikningar voru síðan endurteiknaðar í Microsoft Excel forritinu. 

Með spaghetti skýringarmyndum er athugað hvernig hönnun á aðstöðu hefur áhrif á 

umferðatíma og hvort einhverjar sóanir komi í ljós.  

3.5 Niðurstöður 

Eftir að hver tímaþáttur Jöfnu 5 var mældur var reiknað út hvað hver þáttur tók langan tíma 

og hve stórt hlutfall það var af heildartímanum. Fundið var hvaða tímaþáttur tók mesta 

tímann og hvaða þættir tóku lengri tíma en þeir ættu að gera. Þá var hægt að greina hvar væri 

rúm fyrir umbætur á umferðatímanum. Spaghetti skýringarmyndirnar hjálpuðu til við að 

sýna fram á hvort hönnun á aðstöðu væri ábótavant og hvort ný hönnun á aðstöðu myndi 

stytta umferðatíma. Tillögur til umbóta voru þá settar fram út frá upplýsingunum sem var 

safnað saman frá útgefnu efni, m.a. fræðigreinar um umferðatíma og bætingu á honum, og 

því sem kom í ljós við mælingar. Metið var hversu mikil áhrif þær breytingar myndu hafa á 

umferðatímann og hvaða áhrif styttri umferðatími myndi hafa á starfsemi verkstæðisins, eins 

og tímanýting starfsmanna, framleiðslugetu og rekstrarkostnað. 
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4 Verkstæðið í Fjölskyldu-og 

húsdýragarðinum 

Fjölskyldu-og húsdýragarðurinn er almenningsgarður sem er rekinn af Reykjavíkurborg. 

Hægt er að skipta FHG í tvennt, það er fjölskyldugarðinn annars vegar og húsdýragarðinn 

hins vegar. Þessa skiptingu má sjá á Mynd 4.1. Þar má einnig sjá staðsetningu verkstæðisins, 

en það er staðsett í fjölskyldugarðinum. Verkstæði FHG sinnir viðhaldsverkefnum og öðrum 

verkefnum innan FHG, hvort sem það er fjölskyldugarðurinn eða húsdýragarðurinn. Í 

þessum kafla verður farið yfir núverandi stöðu verkstæðisins og þau skipulagsvandamál sem 

kunna að vera til staðar.  

 

Mynd 4.1: Yfirlit yfir svæði FHG (LUKR, 2020) 
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4.1 Núverandi staða 

Á verkstæðinu í Fjölskyldu-og húsdýragarðinum starfa fjórir fastir starfsmenn. Þeir sinna 

mismunandi verkefnum og hafa mismunandi skyldum að gegna en heyra þó allir undir sama 

yfirmann, þ.e. deildarstjóra Fjölskyldu-og húsdýragarðsins. Þó eru fleiri innan FHG sem gefa 

starfsmönnum verkstæðisins verkefni, til dæmis forstöðumaðurinn. Á morgnana er 

stöðufundur hjá starfsmönnum verkstæðisins sem forstöðumaður stýrir. Þar er farið yfir 

stöðu verkefna, hvaða verkefnum skal sinna yfir daginn, hvernig staðan er annars staðar í 

FHG, hver rekstrarstaðan er og hvort það sé til fjármagn fyrir verkefnin. Verkefni sem 

forstöðumaður setur fyrir og verkefni sem þurfa að vera tilbúin fyrir sumaropnun 2021 hafa 

forgang. Þeim er þó gefið svigrúm til að vinna sína vinnu og sinna sínum verkefnum. Einnig 

er hlustað á tillögur starfsmanna og þeim fylgt eftir. Þetta eykur á ánægju og vinnugleði 

starfsmanna. Þessi stjórnunaraðferð svipar til láréttrar stjórnunar (e. horizontal management) 

en sú aðferð byggir á því að hafa færri stjórnendur og meiri ábyrgð er gefin til starfsmanna 

sem eru lægra settir. Þetta gefur starfsmönnum aukinn styrk og sjálfsöryggi því þeir þurfa 

ekki alltaf samþykki frá stjórnendum (Bozzone, 2001). 

Eini viðskiptavinur þessa verkstæðis er FHG. Hlutverk verkstæðisins er að sjá um umbætur 

og viðhald innan FHG. Verkefni tengd því eru eins margvísleg og þau eru mörg svo það er 

ekki hægt að bera verkstæðið saman við hefðbundið fjöldaframleiðslufyrirtæki. Það er þó 

hægt að bera saman þetta verkstæði við lítil framleiðslufyrirtæki sem framleiða flóknar vörur 

í litlu magni og sem framleiða einungis eftir pöntunum viðskiptavina. Vinnuskipulag er nú 

þegar make-to-order eða engineer-to-order því ekki er farið í framkvæmdir á verkefni fyrr 

en verkbeiðni berst. Þá er hægt að líta svo á að pantanir viðskiptavina séu viðhaldsverkefni 

sem þarf að sinna fyrir FHG og viðhaldsverkefnin eru það sem verkstæðið er að framleiða. 

Verkstæðið sinnir verkefnum hvar sem þarf og við á innan FHG. Nokkur tími getur farið í 

að fara á milli staða þar sem svæðið er stórt og verkstæðið er staðsett í enda 

fjölskyldugarðsins, nokkuð langt frá húsdýragarðinum. Aðstæður og staðsetning 

verkstæðisins sjást vel á Mynd 4.1. 

Umferðatími verkefna á verkstæði FHG er frá því að vinna hefst og þar til að verk er komið 

í notkun. Gefinn tími er mjög mislangur. Á veturna er lengri gefinn tími fyrir stór verkefni 

sem þurfa ekki að vera kláruð fyrr en fyrir næstu sumaropnun. Minni verkefni koma upp allt 

árið um kring, þá sérstaklega á sumrin, sem geta verið afar aðkallandi. Þá er enginn gefinn 

tími, heldur á að klára verkefnið eins hratt og auðið er. Því má segja að gefinn tími sé þá jafn 

umferðatíma. Slík verkefni geta til dæmis verið þegar tæki bilar sem getur haft áhrif á tekjur 

FHG eða þegar eitthvað skemmist og bein hætta stafar af.  

Á verkstæði FHG er hægt að skipta verkefnum sem eru unnin í tvo mismunandi verkferla. 

Verkferlarnir eru þá A verkferill, verkefni unnin inni á verkstæði, og B verkferill, verkefni 

unnin úti á svæði, annað hvort í húsdýragarðinum eða fjölskyldugarðinum. Ferlana fyrir 

þessi mismunandi verkefni má sjá á Mynd 4.2 og Mynd 4.3. Einnig eru til verkefni sem byrja 

sem A verkefni en breytast yfir í B verkefni, eða öfugt. Notast var við BPMN staðalinn 

(Business Process Modeling Notation) til að setja upp ferlin. BPMN staðallinn er aðferð 

viðskiptaferlastjórnunar og er notaður til að staðla ferli með því að notast við föst tákn fyrir 

hvern hluta ferlisins. 
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Mynd 4.2: Verkferill A, verkefni unnin inni á verkstæði 

Mismunandi er hvaðan verkbeiðnir koma, en þær geta komið frá yfirmönnum, öðrum 

deildum FHG og verkstæðinu sjálfu. Því næst þarf að kynna sér verkefnið óháð verkferli. 

Fleiri liðir sem eru sameiginlegir fyrir báða verkferla eru að ákveða nauðsynleg áhöld, finna 

áhöld, vinna verkið, koma verki í notkun og ganga frá. Þá er verki lokið. 

 

Mynd 4.3: Verkferill B, verkefni unnin úti á svæði 

Á Mynd 4.4 má sjá yfirlitsmynd af verkstæðinu. Þar sést hvernig innviðir verkstæðisins 

skiptast upp með veggjum, hurðum og vinnuborði. Verkstæðið er um 240 fermetrar. Búið er 

að teikna inn á myndina nokkur sjónarhorn og þau merkt með viðeigandi númeri fyrir 

myndirnar í þessum kafla. Þrjár stórar rennihurðir eru á verkstæðinu, en þær má finna á 

langhliðunum. Þær eru mikið notaðar bæði sem inngönguleiðir og til að auka vinnupláss. Þá 

eru verkefni oft færð út til að vinna þau þar í fersku lofti og hafa gott pláss. Að auki er ein 

venjuleg hurð sem leiðir inn í verkstæðið. Verkstæðinu er skipt í verkfærageymslu (svæði 

B), lager (svæði D), vinnusellu (svæði C) og svo almennt vinnusvæði (svæði A). Vinnan er 

einnig oft framkvæmd utan verkstæðisins.  
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Mynd 4.4: Yfirlitsmynd af verkstæði FHG 

Á Myndum 4.5-4.11 má sjá hvernig aðstaðan á verkstæði FHG lítur út í september og 

október 2020. Myndir 4.5 og 4.7 sýna sjónarhornið frá bílahurðinni sem er staðsett neðst á 

Mynd 4.4. Önnur sjónarhorn frá Myndum 4.6-4.11 má einnig sjá á Mynd 4.4. Við fyrstu sýn 

ríkir mikil óreiða á verkstæðinu. Áhöld og birgðir liggja á víð og dreif og virðast ekki eiga 

heima á neinum ákveðnum stað. Það er oft raunin, þ.e. að áhöld eiga ekki neinn ákveðinn 

stað eða þeim er ekki skilað á réttan stað eftir notkun. Fyrir utan starfsmenn verkstæðisins 

þá eru fleiri starfsmenn FHG sem hafa aðgang að verkstæðinu sem eykur enn á óskipulagið. 

Þeir starfsmenn FHG sem eru ekki starfsmenn á verkstæðinu vita ekki endilega hvar áhöld 

eiga heima og skila þeim því ekki á réttan stað. Einnig kemur fyrir að áhöld séu tekin án þess 

að spyrja um leyfi. Þegar áhöld finnast ekki og enginn veit um þau eru keypt ný. Þetta 

vandamál á sérstaklega við á sumrin þegar sumarstarfsmenn og nýir starfsmenn mæta til 

starfa. Þá gerist það enn oftar að verkfæri eða áhöld séu tekin án þess að láta vita og ekki 

gengið frá þeim á réttan stað. Á sumrin liggur einnig oft á að klára ákveðin verkefni svo það 

er ekki hægt að gefa sér of mikinn tíma til að leita að réttu áhöldunum og þá er fljótlegra að 

kaupa ný. Gott dæmi um óskipulag verkfæra og áhalda má sjá á Mynd 4.6. Þar þekja verkfæri 

og áhöld nánast allt vinnuborðið svo lítið er hægt að gera þar án þess að ganga frá fyrst og 

búa til vinnupláss. Vinnuborðið er mikið notað þar sem það er í þægilegri vinnuhæð og hægt 

er að framkvæma margskonar vinnu við borðið, svosem suðuvinnu og fleira. Sama óskipulag 

og óreiða á sér stað hjá bílalyftunni (Mynd 4.7) en hún er ónothæf þar til gengið hefur verið 

frá.  
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Mynd 4.5: Verkstæði FHG í október 2020 

Verkefni sem þarf að sinna eru mjög fjölbreytileg. Oft þarf að nota mikinn fjölda 

mismunandi áhalda. Verkfæri, skrúfur og annað sem þarf fyrir ákveðin verk eru oft á 

mörgum mismunandi stöðum. Ganga þarf því á milli svæða innan verkstæðisins, og jafnvel 

leita utandyra, til að safna saman því sem þarf. 

 

Mynd 4.6: Vinnuborð á verkstæði FHG í september 2020 
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Mynd 4.7: Bílalyfta á verkstæði FHG í september 2020 

Birgðir hafa safnast upp á verkstæðinu í gegnum árin. Vandamálið liggur þó ekki í þeirri 

skilgreiningu á birgðum að það sé eitthvað sem á eftir að selja til viðskiptavina. Birgðirnar 

eru efni og áhöld sem verið er að geyma því möguleiki er á því að þær verði notaðar seinna. 

Einnig er eitthvað um vörur og verk í vinnslu. Þetta tekur upp mikið gólfpláss og getur því 

verið erfitt að komast að ákveðnum hlutum. Það skapar einnig óþarfa hættu að þurfa að 

komast framhjá eða klöngrast yfir birgðir. Það eru engar leiðbeiningar eða staðlar um það 

hvað skal gera við birgðir sem á að geyma eða hvort og hvenær það eigi að henda þeim. 

Birgðum er einfaldlega komið fyrir þar sem er laust pláss. Á lager verkstæðisins er ofgnótt 

af birgðum og varahlutum eins og sjá má á Mynd 4.8. Gangurinn er þröngur og birgðir liggja 

meðal annars á gólfi svo erfitt er að ganga um. Mikil óreiða ríkir á lagernum sem veldur því 

að erfitt getur verið að finna það sem leitað er að, ekki síst fyrir óreynda starfsmenn. Einhver 

flokkun á sér stað á lagernum en í sumum hillum eru tiltekin áhöld eða varahlutir fyrir 

ákveðin tæki.  

Á milli hillusamstæðu og veggjar innan verkstæðis FHG er nánast ekkert gólfpláss eins og 

sjá má á Mynd 4.9. Þar hafa safnast upp birgðir sem eru lítið eða ekkert notaðar. Það sama á 

við um birgðirnar í hillusamstæðunni. 

Mikill hluti birgðanna hefur verið ónotaður um nokkurn tíma svo óhreinindi hafa safnast 

upp. Gólfið, verkfæri og önnur áhöld eru iðulega frekar skítug á verkstæði FHG því ekki er 

þrifið reglulega eða áhöld eru ekki notuð í langan tíma.  
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Mynd 4.8: Lager á verkstæði FHG í september 2020 

 

Mynd 4.9: Birgðir á verkstæði FHG í október 2020 
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Mynd 4.10 sýnir verkfærageymslu verkstæðisins. Þar eiga borar, slípirokkar og aðrar 

rafmagnsvélar sinn stað. Verkfærin rata þó ekki alltaf á sinn stað eftir notkun. Einnig eiga 

önnur áhöld það til að safnast upp í verkfærageymslunni. 

 

Mynd 4.10: Verkfærageymsla á verkstæði FHG í september 2020 

Á Mynd 4.11 má sjá gott vinnufyrirkomulag þar sem notast er við eins konar U-sellu. 

Vinnustöðvum er þá raðað meðfram veggjum eins svæðisins innan verkstæðisins og myndar 

U-sellu. Þar er gott gólfpláss og við framleiðslu er auðvelt að færa sig meðfram eða á milli 

vinnustöðva. 

 

Mynd 4.11: Vinnusella á verkstæði FHG í október 2020 
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4.2 Skipulagsvandamálin 

Við snögga yfirferð á myndunum úr Kafla 4.1 er hægt að greina að það ríkir ekki mikið 

skipulag á verkstæði FHG. Þar sem áhöld liggja á víð og dreif og þeim er ekki skilað á réttan 

stað eykur það tímann sem það tekur að leita að þeim. Ef þau finnast ekki við leitina, þá þarf 

að spyrjast fyrir eða leita að þeim starfsmanni sem notaði áhaldið síðast. Þetta tefur enn meir 

því margir starfsmenn hafa aðgang að verkstæðinu. Þetta veldur tíma-og tekjutapi, nýting á 

tíma starfsmanna er ekki góð því of mikill tími fer í að leita að áhöldum. Endurnýjun á 

verkfærum sem finnast ekki er óþarfa rekstrarkostnaður.  

Þegar verkefni krefjast notkunar á mörgum mismunandi áhöldum þá tefur fyrir þegar það 

þarf að leita að hverju og einu verkfæri. Ef öll verkfæri væru ávallt á sínum stað myndi það 

spara tíma. Það skapar einnig óþarfa hreyfingu að ganga fram og til baka um verkstæðið til 

að safna og leita að þeim áhöldum sem þarf til að klára verkefni. Það er sóun á tíma og 

auðlindum FHG. 

Birgðir verkstæðisins skapa ýmis vandamál. Þær taka upp gólfpláss og yfirferð um 

vinnusvæðið getur verið erfið. Erfiðara er að komast að áhöldum og finna þau í sumum 

tilvikum því birgðirnar eru fyrir. Þá þarf að færa til það sem er fyrir sem tefur verkefni enn 

frekar. Þetta hefur áhrif á umferðatíma og tefur fyrir starfsmönnum. Gott dæmi um birgðir 

sem geta tafið fyrir starfsmönnum má sjá á Mynd 4.9 en þar er mikið af birgðum milli veggjar 

og hillusamstæðu. Skyldi starfsmaður þarfnast áhalda á veggnum eða þar í kring getur verið 

erfitt að komast að þeim. Ef þessar birgðir eru lítið sem ekkert notaðar þá er ekki réttlætanlegt 

að þær taki upp þetta gólfpláss.  

Óþrifalegt umhverfi getur valdið óánægju starfsmanna en þrifalegri vinnusvæði geta bætt 

starfsánægju því þau verða fallegri á sjónrænan hátt, öruggari og þægilegri. Það bætir einnig 

gæði og endingartíma véla og áhalda að hugsað sé vel um þau.  

Það hefur komið fyrir að það náist ekki að klára forgangsverkefni á tilsettum tíma. 

Umferðatími er þá lengri en gefinn tími eða fer fram fyrir þann tíma sem verk á að vera 

lokið. Á veturna ætti þó að vera nægur gefinn tími fyrir forgangsverkefni sem þarf ekki að 

klára fyrr en um vorið. Höfundur telur að þetta sé bæði áætlunarvandamál (e. scheduling 

problem) og forgangsröðunarvandamál. Skipulagið hvenær unnið er í verkefninu og hvenær 

því á að vera lokið er ekki fullnægjandi. Þetta eru oft tímafrek verkefni og er þá unnið í þeim 

þegar færi gefst, samhliða öðrum verkefnum. Þó verkefni séu forgangsverkefni virðast þau 

ekki alltaf hafa raunverulegan forgang. 

Eftir að hafa rætt við starfsmenn verkstæðisins kom í ljós að skipulag á mörgum hliðum 

starfseminnar er ábótavant. Ástæða þess að forgangsverkefni eru ekki kláruð er sú að 

starfsmenn verkstæðisins eru með of marga bolta á lofti. Fyrir umfangsmikil verkefni sem 

þarf að klára fyrir næsta sumar er ekki nægur mannskapur til að sinna því, og ofan á það 

bætast við önnur umfangsminni verkefni. Á sama tíma og umfangsmikil verkefni eru í gangi 

bætast reglulega við minni verkefni sem eru misaðkallandi og getur þá verið erfitt að 

forgangsraða verkefnum. Eins og nefnt var í byrjun þessa kafla, þá koma verkbeiðnir að úr 

fleiri en einni átt. Of mikið af yfirmönnum hafa of mikið af verkefnum sem þeir telja að þurfi 

að klára strax. Þetta veldur misræmi, óskipulagi og óánægju starfsmanna, því að á meðan 

einn yfirmaður leggur áherslu á að klára ákveðið verkefni þá kemur annar sem leggur áherslu 

á að klára annað verkefni. Einnig kemur fyrir að yfirmaður byrji sjálfur að vinna í verkefni 

sem hann ræður síðan ekki við. Þá neyðast starfsmenn verkstæðisins til að taka við og jafnvel 
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byrja upp á nýtt því það var gert vitlaust. Þar liggur vandamál í forgangsröðun verkefna en 

áhersla á að klára verkefni er mismunandi eftir deildum og yfirmönnum. Þá verða starfsmenn 

verkstæðisins að vera sífellt að skipta um verkefni. Það vantar samræmi og skipulag á milli 

deilda hvaða verkefni hafa forgang. 

Einnig er óljóst hvaða verkefnum verkstæðið á að sinna. Reglulega koma verkefni á borðið 

hjá verkstæðinu sem eru ekki á þeirra ábyrgð. Sem dæmi má nefna að FHG leigir húsin á 

svæðinu af umhverfissviði Reykjavíkurborgar svo það er á ábyrgð borgarinnar að sjá um 

viðhald á húsunum á svæðinu en það fellur oft á herðar verkstæðisins. Jafnframt berast þeim 

verkefni sem aðrar deildir gætu auðveldlega séð um að klára sjálfar, sem dæmi um þannig 

verkefni má nefna að skipta um ljósaperu eða önnur svipuð umfangslítil verkefni. Hér vantar 

betra skipulag sem tilgreinir hvaða verkefni eru á ábyrgð verkstæðisins og hver ekki.  

Annað vandamál á verkstæðinu eru árekstrar á milli starfsmanna þess. Þeir telja sig allir vita 

best og vilja því fara sínar eigin leiðir þrátt fyrir að það séu reynslumeiri starfsmenn sem eru 

tilbúnir að leiðbeina um hagkvæmara verklag. Einnig vantar betri samskipti og skipulag hver 

á að gera hvað og hver ber ábyrgð á hverju. Starfsmenn verkstæðisins vita ekki alltaf hvað 

hinir starfsmenn verkstæðisins eru að gera. Þeir þurfa að vita hvar ábyrgð þeirra liggur og 

hvaða verkefni þeir eigi að klára og bera ábyrgð á.  

4.3 Samantekt 

Til að draga saman má sjá öll helstu skipulagsvandamálin á verkstæði FHG í Töflu 4.1. Þau 

eru tilgreind, sem og helstu ástæðurnar á bak við vandamálin og helstu áhrif sem þau hafa á 

starfsemi verkstæðisins.  

Tafla 4.1: Vandamálalisti 

Vandamál Helstu ástæður Helstu áhrif 

Tekur langan tíma að 

finna verkfæri. 

Verkfæri eiga ekki sinn 

stað, margir hafa aðgang að 

verkfærunum, óskipulag. 

Uppsetningartími (ákveða 

og finna aðföng) eykst, 

kostnaður ef það þarf að 

kaupa ný verkfæri. 

Langt á milli áhalda og 

verkfæra. 

Verkfæri eiga ekki sinn 

stað, óskipulag. 

Uppsetningartími (ákveða 

og finna aðföng, undirbúa 

aðföng) eykst, hreyfing 

starfsmanna ef áhöldin eru 

ekki á verkstæðinu. 

Birgðir. Engu hent, óskipulag. Uppsetningartími (undirbúa 

aðföng, ganga fá) eykst, 

minnkar gólfpláss, 

óöruggara umhverfi. 

Áhöld lítið eða ekkert 

notuð. 

Geymd að óþörfu, þarfnast 

sjaldan notkunar. 

Uppsetningartími (ganga 

frá), minnkar gólfpláss, 

óhreinlæti. 

(Framhald) 
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Skítugt umhverfi. Sjaldan þrifið, erfitt að þrífa. Uppsetningartími (ganga 

frá) eykst, óánægja 

starfsmanna, óhreinlæti. 

Of mörg verkefni í gangi í 

einu. 

Ósamræmi hvaðan verkefni 

koma, verkefni koma frá 

mörgum, of fáir starfsmenn. 

Uppsetningartími 

(endurræsa) eykst, togstreita 

milli starfsmanna á 

verkstæði og þeirra sem 

gefa þeim verkefni. 

Árekstrar starfsmanna. Lítil samskipti, óskipulag á 

vinnu og ábyrgð 

starfsmanna. 

Óánægja starfsmanna. 

Hlutverk verkstæðisins 

óljóst. 

Of mikið traust á 

verkstæðinu, gert ráð fyrir 

því að verkstæðið sjái um 

verkefni því það hefur alltaf 

gert það. 

Gefinn tími og umferðatími 

(því verkstæðið gerir 

eitthvað sem það á ekki eða 

þarf ekki endilega að gera). 

 

Hægt er að skipta vandamálunum í þrjá flokka, aðstöðuvandamál, birgðavandamál og 

stjórnunarvandamál. Vandamálin eins og að taka langan tíma að finna verkfæri, langt á milli 

áhalda og verkfæra og skítugt umhverfi eru aðstöðuvandamál. Birgðir og að áhöld séu lítið 

eða ekkert notuð eru birgðavandamál og vandamálin að það séu of mörg verkefni í gangi í 

einu, starfsmenn lenda í árekstrum og að hlutverk verkstæðisins sé óljóst eru 

stjórnunarvandamál. Öll þessi vandamál hafa áhrif á og stuðla að lengri umferðatíma. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður mælinga á umferðatíma birtar, sem og spaghetti 

skýringarmyndirnar. Niðurstöðurnar verða greindar og settar verða fram tillögur til umbóta. 

Tekið verður saman hvaða áhrif umbæturnar myndu hafa á rekstrarkostnað og að lokum 

verður farið yfir helstu niðurstöður þessa verkefnis. 

5.1 Niðurstöður mælinga á umferðatíma 

Framkvæmdar voru fimm mælingar fyrir fimm mismunandi daga. Tveimur starfsmönnum 

var fylgt eftir og tímaþættir umferðatíma voru mældir. Mældur umferðatími var samtals 667 

mínútur. Verkefnin sem var fylgst með var skipt í tvo hópa, reglubundin verkefni og 

óreglubundin verkefni. Reglubundin verkefni voru skilgreind sem dagleg eða endurtekin 

verkefni. Óreglubundin verkefni voru þau verkefni sem komu óvænt upp á og þurfti að sinna 

í snatri. Mæld voru átta reglubundin verkefni og eitt óreglubundið verkefni. 

Niðurstöður mælinga má sjá á Mynd 5.1. Þar sést hlutfall hvers tímaþáttar út frá heildartíma 

fyrir allar mælingarnar. Mynd 5.1 sýnir einnig hæsta og lægsta gildi fyrir hvern tímaþátt. 

Framleiðslutími tekur mesta tímann, eða rétt undir 40% af heildartímanum. Heildar 

framleiðslutíminn, Fr, fyrir allar mælingarnar var 254 mínútur og fyrir eina mælinguna tók 

framleiðslutími 60% af tímanum. Af uppsetningartíma fór mestur tími í tímaþátt U2, að 

ákveða og finna aðföng. U4, sá tími sem fór í að undirbúa aðföng, var næstmestur af 

uppsetningartíma. Hjá starfsmanni fór jafn mikill tími í að fara á staðinn til að vinna verkið 

og fara á verkstæðið svo Fl1 og Fl2 tóku jafn langan tíma. Enginn markverður tími fór í að 

ákveða nauðsynleg aðföng og að bíða eftir aðföngum í þeim mælingum sem voru 

framkvæmdar svo enginn tími mældist fyrir U1 og U3.  

Mikill munur er á minnsta og mesta hlutfalli fyrir marga af tímaþáttum umferðatíma. Það 

má rekja til mismunandi verkefna og hvort verkefni hafi verið reglubundin eða óreglubundin. 

Þegar hæsta hlutfallið af U2, ákveða og finna aðföng, átti sér stað var það sama dag og 

óreglubundna verkefnið var unnið. Það sama má segja um flutningstíma, bæði Fl1 og Fl2, 

en hann var aldrei mikill nema þegar óreglubundna verkefnið fór fram. Þegar U5, tíma sem 

var varið í að ganga frá, var sem mestur var verið að undirbúa verkefni sem átti eftir að taka 

nokkra daga. Fyrsta daginn við vinnu á verkefninu þurfti að taka til, búa til vinnupláss og 

þrífa vinnusvæðið til þess að geta hafist handa. Eftir að því var lokið var talsvert minni tími 

sem fór í að ganga frá þegar haldið var áfram með verkefnið dagana á eftir. U4, tíminn sem 

fór í að undirbúa aðföng, var einnig mestur sama dag og U5. Það var þegar þurfti að undirbúa 

þau nauðsynlegu aðföng sem átti eftir að nota næstu daga við vinnu á verkefninu. Styttri tími 

fór svo í að undirbúa sömu aðföng dagana á eftir þegar þurfti að nota þau aftur. U6, tíma 

sem var varið í að endurræsa verkefni, var svipaður fyrir allar mælingarnar þar sem fjöldi 

endurræsinga á verkefnum við hverja mælingu var svipaður eða sá sami. Endurræsing 

verkefna var venjulega einu sinni á dag og mest tvisvar. Biðtími var oftast lítill eða enginn. 

Þó var einn dagur þar sem starfsmaður verkstæðisins var truflaður við vinnu tvisvar sinnum. 

Biðtími var þá 25 mínútur sem var stórt hlutfall umferðatíma þann dag, eða um 27%. 



36 

Framleiðslutími var oftast 30-40% af umferðatíma fyrir hvern dag. Framleiðslutími var 

mestur þegar unnið var í verkefni sem var með mjög tímafreka vinnu. Vinna fór fram í um 

60 mínútur án pásu. Því náði framleiðslutími háu hlutfalli þann dag. Minnsta hlutfall 

framleiðslutíma var sama dag og mesti tíminn fór í undirbúning aðfanga og að ganga frá, 

þ.e. þegar var verið að undirbúa vinnu sem átti að framkvæma á næstu dögum. Það varð til 

þess að minni tími gafst í framleiðslu þann dag. Hlutfall framleiðslutíma var svo meira 

dagana á eftir. 

 

Mynd 5.1: Hlutfall tímaþátta af heildartíma fyrir allar mælingarnar 

 

 

Mynd 5.2: Hlutfall flutningstíma, uppsetningartíma, biðtíma og framleiðslutíma af 

heildartíma fyrir allar mælingarnar 
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Til að bera saman heildar flutningstíma, uppsetningartíma og biðtíma við framleiðslutíma 

voru Fl tímaþættirnir og U tímaþættirnir lagðir saman. Þær niðurstöður má sjá á Mynd 5.2. 

Uppsetningartími er þá tímafrekasti liður umferðatíma, en hann tekur um 50% af tímanum. 

Heildar uppsetningartími var 338 mínútur á meðan framleiðslutími var 254 mínútur eins og 

áður var nefnt. Flutningstími og biðtími skipa ekki stóran sess af heildar umferðatíma, en 

þeir ná hvorugir yfir 10%. Heildar flutningstími var 48 mínútur og heildar biðtími var 27 

mínútur. 

5.2 Spaghetti skýringarmyndir 

Ásamt því að mæla tímaþætti umferðatíma voru teiknaðar spaghetti skýringarmyndir fyrir 

þau verkefni og aðgerðir sem fóru fram inni á verkstæðinu. Teiknuð var upp yfirlitsmynd af 

verkstæðinu í Microsoft Excel forritinu og skipt upp í svæði eins og á Mynd 4.4. Þá var 

hreyfingum starfsmanns fylgt eftir og teiknaðar línur eftir þeim, sem má sjá sem bláar línur 

á spaghetti skýringarmyndunum. Þegar starfsmaður fór fram og til baka á milli svæða voru 

teiknaðar tvær línur. Teiknaður var rauður hringur á Excel yfirlitsmyndina til að sýna hvar 

framleiðsla fór fram.  

Á Mynd 5.3 má sjá spaghetti skýringarmynd af reglubundnu verkefni frá mælingu tvö. 

Framleiðslutími fyrir þetta verkefni var 22 mínútur en framleiðsla fór einungis fram innan 

rauða hringsins. Bláu línurnar utan rauða hringsins voru þá ónauðsynleg hreyfing sem er 

flokkuð sem sóun. Hluta af hreyfingunni er þó hægt að skilgreina sem nauðsynlega 

hreyfingu, eins og að sækja nauðsynleg aðföng og undirbúa þau. Helsta sóunin fyrir þetta 

verkefni var tíminn sem fór í að ganga frá, eða 33 mínútur. Sex mínútur fóru í að ákveða og 

finna aðföng og 27 mínútur í að undirbúa þau. Starfsmaður þurfti að ganga fram og til baka 

um verkstæðið við að ganga frá, bæði til að auðveldara væri að byrja á verkefninu aftur 

daginn eftir og til að búa til vinnupláss. Fyrir mælingar þrjú og fimm var unnið í sama 

verkefni svo spaghetti skýringarmyndir fyrir þær voru líkar mælingu tvö. Hreyfingar 

starfsmanns voru þá svipaðar, en þó með fleiri bláum línum innan rauða hringsins því við 

fyrstu framleiðslu á þessu verkefni (við mælingu tvö) var gengið vel frá og búið var að 

undirbúa aðföng svo ekki fór jafn mikill tími í það.  
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Mynd 5.3: Spaghetti skýringarmynd af reglubundnu verkefni frá mælingu tvö 

Á Mynd 5.4 má sjá spaghetti skýringarmynd af reglubundnu verkefni frá mælingu eitt. 

Framleiðslutími fyrir það verkefni var mjög langur, eða 67 mínútur. Bláu línurnar utan rauða 

hringsins fóru í uppsetningartíma en uppsetningartími fyrir þetta verkefni var einungis átta 

mínútur. Hlutfallslega var því uppsetningartími lítill hluti umferðatíma. Helstu 

vegalengdirnar sem þurfti að fara í þessu verkefni voru til að sækja aðföng en þau voru öll á 

sínum stað og starfsmaður vissi um þau svo það tók ekki langan tíma.  

 

Mynd 5.4: Spaghetti skýringarmynd af reglubundnu verkefni frá mælingu eitt 
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Óreglubundna verkefnið sem var unnið við mælingar átti sér stað við mælingu fjögur. 

Framleiðslutími fór ekki fram inni á verkstæðinu svo það er enginn spaghetti skýringarmynd 

fyrir þann tíma, en stór hluti af uppsetningartíma fyrir óreglubundna verkefnið fór fram inni 

á verkstæðinu. Spaghetti skýringarmynd fyrir þá hreyfingu sem átti sér stað við 

óreglubundna verkefnið má sjá á Mynd 5.5. Það fóru 30 mínútur í að leita að aðföngum og 

ganga frá inni á verkstæðinu, sem var um 35% af heildar umferðatímanum fyrir 

óreglubundna verkefnið. Það tók 18 mínútur að leita að aðföngum og verkfærum sem 

starfsmaður þurfti á að halda fyrir verkefnið. Aðföngin voru ekki á sínum stað svo mikill 

tími fór í að leita að þeim. Leitað var sérstaklega vel á svæði B þar sem nauðsynlegt verkfæri 

átti að vera en var ekki. Því þurfti að leita um mest allt verkstæðið þar til það fannst. Síðan 

fóru 12 mínútur í að ganga frá aðföngum á rétta staði. Starfsmaður var bæði að ganga frá á 

meðan hann var að leita að réttum aðföngum og þegar vinnu var lokið gekk hann frá þeim 

aðföngum sem hann notaði og kom þeim fyrir á réttum stöðum. 

 

Mynd 5.5: Spaghetti skýringarmynd af óreglubundnu verkefni frá mælingu fjögur 

Önnur unnin verkefni sem voru tímamæld fóru fram utan verkstæðisins svo ekki voru gerðar 

spaghetti skýringarmyndir fyrir þau.  

5.3 Greining á niðurstöðum 

Við snögga yfirferð á niðurstöðum mælinga eru ekki stór aðstöðuvandamál sem koma í ljós. 

Framleiðslutími er tímafrekasti þátturinn sem er jákvætt og að uppsetningartími taki meiri 

heildartíma en framleiðslutími er ekki ýkja stórt vandamál eitt og sér. Uppsetningartími er 

oft mikilvægur og jafnvel nauðsynlegur svo það er eðlilegt að uppsetning taki tíma.  

Mælingarnar sem voru framkvæmdar eru ekki tæmandi upplýsingar um starfsemi 

verkstæðisins. Þegar mælingarnar voru framkvæmdar var verkefnastaða hjá starfsmönnum 

verkstæðisins tiltölulega róleg. Ástæður þess má einna helst rekja til árstíma og covid-19 

D1 C1 C2 D2

A

B



40 

veirufaraldursins. Eins og áður hefur komið fram er mesta örtröðin á verkstæðinu á vorin og 

á sumrin og þá lenda verkefni gjarnan í tímaþröng. Einnig koma upp fleiri óreglubundin 

verkefni á þeim árstíma. Mestar framkvæmdir eru í gangi á vorin þegar keppst er við að 

koma öllu í stand fyrir sumarið. Á veturna setur frost og vont veður strik í reikninginn því 

það kemur í veg fyrir að hægt sé að vinna verkefni úti. Þar sem mælingar voru framkvæmdar 

um vetur gefa niðurstöður mælinga ekki endilega rétta mynd af aðstæðum þegar mest er að 

gera. Þar að auki hafði covid-19 faraldurinn áhrif á starfsemi verkstæðisins. FHG var lokað 

fyrir almenning, en venjulega er opið allan ársins hring, sem hafði bein áhrif á fækkun 

verkefna fyrir verkstæðið. Samkomutakmarkanir settu einnig strik í reikninginn því þá máttu 

starfsmenn verkstæðisins ekki allir mæta til vinnu á sama tíma og vinnutími var styttur. 

Fjárframlög til verkstæðisins voru einnig í lágmarki vegna þessara aðstæðna.  

Niðurstöður þessara mælinga voru ekki nógu afgerandi til að sjá nákvæmlega hvar og 

hvernig hægt væri að minnka umferðatíma. Ef tímaþættir umferðatíma væru mældir á 

álagstíma, eins og á vorin eða sumrin, gætu mælingar á tímaþáttum haft meiri áhrif eins og 

hjá Klarin og félögum (2016). Tímamælingin þyrfti einnig að ná yfir lengra tímabil til að 

dreifni verkefna kæmi bersýnilega í ljós. Þó að niðurstöðurnar einar og sér segi ekki til um 

hvar sé rúm fyrir bætingar á umferðatíma gefa mælingarnar þó hugmynd um hvar þær sé að 

finna.  

Verkefnin sem voru unnin við mælingar voru flest reglubundin og má skýra minni 

uppsetningartíma út frá því. Starfsmennirnir sem voru mældir þurftu ekki að glíma við nein 

ný verkefni, fyrir utan eitt, og voru því fljótir til verka og vissu upp á hár hvað ætti að gera. 

Ákveða og finna aðföng tók ekki langan tíma og undirbúningur aðfanga var sömuleiðis 

vanafastur. Á meðan mælingum stóð kom upp eitt verkefni sem var flokkað sem 

óreglubundið verkefni. Ef mælingar eru skoðaðar einungis út frá því verkefni þá tók 

uppsetningartími mesta tímann, því næst kom flutningstími og framleiðslutími tók minnsta 

tímann. Mynd 5.6 sýnir tímann sem flutningstími, uppsetningartími, biðtími og 

framleiðslutími tók fyrir verkefnið en verkefnið tók í heildina 87 mínútur. Þar fór of mikill 

tími í bæði flutningstíma og uppsetningartíma. Starfsmaður þurfti að fara nokkrar ferðir fram 

og til baka á milli verkstæðisins og staðarins þar sem verkið var unnið og mikill tími fór í að 

leita að réttum aðföngum. Nauðsynlegt verkfæri var þá ekki á sínum stað en fannst þó eftir 

dágóða leit. Tími starfsmanns var þá ekki vel nýttur. Mynd 5.5 sýnir spaghetti 

skýringarmynd af þessu óreglubundna verkefni. Þar sést vel hversu vítt starfsmaður þurfti 

að leita til að finna nauðsynleg aðföng.  
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Mynd 5.6: Mælingar fyrir óreglubundið verkefni 

Þeir þættir sem tóku mesta tímann af uppsetningartíma voru að undirbúa og finna aðföng. 

Helstu ástæður þess að þeir þættir tóku langan tíma voru þær að aðföng voru ekki alltaf á 

sínum stað, birgðir og aðföng láu á víð og dreif á vinnusvæði og aðföng og vinnusvæði voru 

skítug. Starfsmenn verkstæðisins þurftu því að eyða tíma í að leita að verkfærum og öðrum 

nauðsynlegum áhöldum. Áður en vinna gat hafist þurfti að þrífa vinnusvæðið og rýma til 

svo pláss væri fyrir vinnuna sem átti að framkvæma. Sópa þurfti gólfið og koma verkfærum 

og birgðum á annan stað því það var fyrir. Flutningstími var ekki mikill við mælingar þar 

sem flest verkefnin fóru fram inni á verkstæðinu. Það má rekja til erfiðra aðstæðna til að 

vinna úti, þ.e. vegna frosts og vonds veðurs. Óreglubundna verkefnið fór ekki fram inni á 

verkstæðinu sem útskýrir mikinn flutningstíma þar. Biðtími var einna helst þegar starfsmenn 

verkstæðisins voru truflaðir af öðrum starfsmönnum FHG. Þá var það ýmist vegna þess að 

aðstoð frá starfsmanni verkstæðisins var óskað eða einfaldlega til að spjalla. Mest allt spjall 

fór þó annars fram í leyfðum tíma sem var ekki mældur. Framleiðslutími var svo þegar 

ótrufluð vinna fór fram sem var virðisaukandi fyrir viðskiptavin.  

Spaghetti skýringarmyndirnar sýna alla þá hreyfingu á starfsmönnum fyrir verkefni sem þeir 

sinntu inni á verkstæðinu. Þessi mikla hreyfing stafaði ekki vegna mikilla vegalengda á milli 

svæða, heldur vegna óskipulags og óreiðu á verkstæðinu. Starfsmenn þurftu að ganga sömu 

leiðina oftar en einu sinni, þá annað hvort við leit að aðföngum eða þegar var verið að ganga 

frá. Einnig þurftu þeir að ganga framhjá eða stíga yfir birgðir og annað sem lá á gólfinu. Með 

því að bæta skipulagið og ganga úr skugga um að allt sé á sínum stað væri hægt að minnka 

hreyfingu starfsmanna til muna.  

Til að starfskraftar séu nýttir sem best þarf sem minnstur tími að fara í óþarfa 

uppsetningartíma og flutningstíma. Þá gefst meiri tími í framleiðslutíma, verkefni taka styttri 

tíma og hægt að sinna fleiri verkefnum.  
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5.4 Umbætur 

Ljóst er að rúm er fyrir umbætur á verkstæði FHG. Það kom ekki eins vel í ljós við mælingar 

og höfundur hefði viljað en það sást þó greinilega fyrir óreglubundna verkefnið. Vandamálin 

í Töflu 5.1 eru einnig enn öll til staðar þó þau hafi ekki öll komið fram við mælingar. Út frá 

samskiptum við starfsmenn verkstæðisins og vettvangsferðum er einnig ljóst að rúm er til 

bætinga á umferðatíma verkefna. Þá sérstaklega á uppsetningartíma, en hann tók 

hlutfallslega mesta tímann. 

5.4.1 Stjórnunar-og birgðavandamál 

Við mælingar og rannsóknir á starfsemi verkstæðisins komu í ljós stærri vandamál sem hafði 

áhrif á umferðatíma en upphaflega var haldið. Ekki er nóg að mæla tímaþætti umferðatíma 

og skoða lausnir við aðstöðuvandamálunum til að stytta umferðatíma. Að mati höfundar ætti 

að vera leyst úr stjórnunar-og birgðavandamálum verkstæðisins áður en farið er að leysa 

aðstöðuvandamálin. Stjórnunarvandamálin hafa gífurleg áhrif á umferðatíma þó það hafi 

ekki komið fram við mælingar. Áður en hafist er handa á umbótum á birgða-og 

aðstöðuvandamálum verkstæðisins þarf hlutverk þess að vera skýrt fyrir alla aðila innan 

FHG. Verkefni þurfa að koma frá fáum eða sama aðila svo ekki staflist upp of mörg verkefni 

fyrir starfsmenn verkstæðisins. Á sama tíma þarf eftirfylgni verkefna til að ýta á eftir 

verkefnum sem standa í stað. Ef verkefnaskipulag væri skýrt myndi það einnig minnka 

árekstra milli starfsmanna. Til að bæta stjórnunarvandamálin þarf að rannsaka þau betur og 

komast að því hvað er raunverulega að valda þeim. Þá væri til dæmis hægt að beita aðferðinni 

Five Whys sem spyr einfaldlega af hverju eitthvað sé eins og það er þar til komist er að rót 

vandans (Serrat, 2009). 

Skilvirkasta leiðin til að bæta umferðatíma er að minnka alla bið í kerfinu. Þá er átt við 

tímann sem fer í uppsetningartíma og aðra bið (Sigma, 2020). Ein aðferð til að minnka 

uppsetningartíma er að koma auga á VIV og hvar birgðir myndast (Hopp et al., 1990). Með 

því að minnka birgðir á verkstæðinu og koma á betra skipulagi á þeim væri hægt að stytta 

tímann sem fer í undirbúning aðfanga sem og að finna aðföng. Ekki þyrfti að ganga frá 

birgðum og taka til áður en vinna hefst og auðveldara væri að finna verkfæri sem leynast 

innan um birgðir ef það væri gott skipulag á þeim. Gólfpláss myndi einnig aukast og 

vinnuumhverfi verða öruggara. Ef mikilvægt er að geyma einhverjar birgðir þarf að vera 

skýr ástæða fyrir því. Fyrir birgðavandamálin mælir höfundur með ABC greiningu. ABC 

greining er aðferð sem flokkar birgðir eftir mikilvægi þeirra (Jacobs et al., 2011). Þá væri 

hægt að flokka birgðir verkstæðisins í eftirfarandi flokka: 

• A – Nauðsynlegar birgðir. Birgðir sem eru mikið notaðar og eru nauðsynlegar fyrir 

mörg eða regluleg verkefni. 

• B – Mikilvægar birgðir. Birgðir sem eru stundum notaðar og eru mikilvægar fyrir 

sum eða óreglubundin verkefni. 

• C – Ónauðsynlegar birgðir. Birgðir sem eru sjaldan eða aldrei notaðar og eru ekki 

mikilvægar fyrir nein verkefni.  

Þessi flokkun myndi leysa birgðavandamál verkstæðisins og skipulag kemst á birgðirnar. Í 

kjölfar þess veit starfsfólk í hvaða flokk birgðirnar lenda, þ.e. hvort þær séu nauðsynlegar, 

mikilvægar eða ónauðsynlegar. Birgðir væru þá ekki geymdar að óþörfu. Einnig væri hægt 

að merkja allar birgðir með miðum eða álíka sem segja augljóslega hver tilgangur birgðanna 
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sé. Nauðsynlegar og mikilvægar birgðir fyrir ákveðin verkefni væri þá hægt að hafa á sama 

stað. Þá væri flokkun og leit á birgðum einfölduð til muna. Sömu ABC greiningu væri hægt 

að framkvæma fyrir verkfæri og önnur aðföng innan verkstæðisins. 

5.4.2 Aðstöðuvandamál 

Þegar búið er að leysa stjórnunar-og birgðavandamál verkstæðisins má líta á 

aðstöðuvandamál þess. Straumlínustjórnun býður upp á margar aðferðir sem leysa 

aðstöðuvandamál. Kanban kerfið er ein þeirra en það hentar sennilega ekki fyrir þetta 

tiltekna verkstæði vegna flókinna og fjölbreyttra verkferla. Þó að Kanban hafa sýnt fram á 

að geta aukið framleiðslugetu og minnkað VIV þá á það frekar við framleiðslufyrirtæki 

heldur en verkstæði (Gravel & Price, 1988). Margar aðferðir straumlínustjórnunar virka fyrir 

verkstæði en þó er mikilvægt að velja það sem hentar hverju sinni (Irani, 2011). Það sem 

kemur til greina fyrir verkstæði FHG eru 5S, minnka uppsetningartíma, þátttaka 

starfsmanna, áætlanagerð, sýnileg stjórnun og stöðlun á verkefnum, ferlum og vinnu. 5S 

sameinar margar af þessum aðferðum og er gott skref í átt að styttri umferðatíma verkefna 

fyrir verkstæðið með tilliti til aðstöðuvandamála.  

Við innleiðingu á 5S væri fyrsta skrefið að losa sig við ónauðsynlega hluti á vinnusvæðinu. 

Það myndi rýma til og auka pláss á vinnusvæðinu og einfalda birgðahald. Þetta skref svipar 

til ABC greiningarinnar, en ABC greiningin er talsvert nákvæmari. Næsta skref er að 

skipuleggja vinnuaðstöðuna. Hver hlutur á að eiga sinn stað og vera þar ef hann er ekki í 

notkun. Ef hann er ekki þar á að vera augljóst að hann vanti. Því næst á að þrífa alla 

vinnuaðstöðuna og vélar. Það auðveldar vinnu og heldur vinnusvæðinu öruggu. Lokaskrefin 

eru að staðla vinnu svo það sé tryggt að fyrri skrefum sé haldið við og að allt falli ekki í fyrra 

horf aftur (Liker, 2004).  

Ef litið er á mælingarnar sem voru framkvæmdar fyrir þetta verkefni myndi 5S einna helst 

stytta tímann sem fer í uppsetningartíma. Fyrir mælingu eitt var tíminn sem það tók að 

ákveða og finna aðföng 67 mínútur. Þar af voru 30 mínútur sem fóru í að leita að ákveðnu 

hráefni fyrir utan verkstæðið þar sem birgðir og annað er oft geymt fyrir utan eða í kringum 

verkstæðið. Það kom síðan í ljós að það var ekki til svo fara þurfti að kaupa hráefnið. Með 

innleiðingu á 5S væri til listi yfir það sem er til eða það væri augljóst hvað vantaði vegna 

Seiton, eða Skipulagningar. Þá hefði strax komið í ljós að þetta tiltekna hráefni væri ekki til 

og umferðatími fyrir það verkefni hefði verið stytt um 30 mínútur. 5S myndi ekki hafa áhrif 

á aðra tímaþætti frá mælingu eitt þar sem þeir fóru vel og skipulega fram.  

Fyrir mælingu tvö fóru 76 mínútur í uppsetningartíma. Þar af voru 6 mínútur sem fóru í leit 

að aðföngum, en með innleiðingu 5S hefði það einungis tekið rúmlega eina mínútu því 

starfsmaður vissi hvaða aðföng hann þurfti á að halda. Það tók 27 mínútur að undirbúa 

aðföng en þar af voru að minnsta kosti 18 mínútur sem voru nauðsynlegar því það var verið 

að undirbúa vinnu fyrir næstu daga. Með innleiðingu 5S hefði ekki þurft meiri tíma í að 

undirbúa aðföng. Tíminn sem fór í að ganga frá var of mikill, en 13 mínútur fóru í að ganga 

frá eftir verkefni sem var unnið daginn áður. Með 5S hefði það verið gert daginn áður og 

ekki tafið verkefnið sem var mælt. Fyrir mælingu tvö hefði því 5S stytt uppsetningartímann 

um 27 mínútur. 

Fyrir mælingar þrjú og fimm var unnið í sama verkefni og fyrir mælingu tvö, svo búið var 

að finna og undirbúa mest af nauðsynlegum aðföngum. Þó þurfti starfsmaður að gefa sér 

meiri tíma en nauðsynlegt var í að undirbúa aðföng og ganga frá. Það var vegna óskipulags 
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og óhreins umhverfis svo hann þurfti endurtekið að eyða tíma sínum í að endurraða 

aðföngum og þrífa vinnusvæðið. 5S hefði tryggt að vinnusvæði væri hreint eða að minnsta 

kosti hreinna og sparað þar fjórar mínútur sem fóru í að þrífa vinnusvæðið í mælingu þrjú. 

Á sama tíma hefði einungis tekið samtals um tvær mínútur að finna nauðsynleg aðföng fyrir 

mælingu þrjú og fimm en það tók raunverulega 10 mínútur. Undirbúning aðfanga hefði 

einnig verið hægt að stytta um fimm mínútur með skipulaginu sem 5S býður upp á. 

Uppsetningartími hefði því verið styttur um 17 mínútur með innleiðingu 5S fyrir mælingu 

þrjú og fimm. 

Óreglubundna verkefnið fór fram við mælingu fjögur og hefði 5S haft mikil áhrif á 

umferðatímann fyrir það verkefni. Það fóru 30 mínútur í að leita að aðföngum og ganga frá 

inni á verkstæðinu og eins og sést á spaghetti skýringarmyndinni fyrir óreglubundna 

verkefnið (Mynd 5.5) þá þurfti starfsmaður að ganga um allt verkstæðið í leit að réttum 

aðföngum. Fyrstu þrjú S-in, Sortera, Skipuleggja og Snyrta, hefðu komið í veg fyrir þessar 

sóanir. Starfsmaður vissi hvaða aðföng voru nauðsynleg og ef þau hefðu verið á sínum stað 

eða augljóst að þau vantað hefði ekki þurft að eyða tíma í að leita og ganga frá. Með 

innleiðingu 5S má áætla að ekki hefði þurft að ganga frá og leit að réttum aðföngum hefði 

tekið í mesta lagi eina mínútu. 5S hefði því minnkað uppsetningartíma fyrir mælingu fjögur 

um 29 mínútur. Með 5S hefði flutningstími einnig minnkað um 10 mínútur því starfsmaður 

fór eina ónauðsynlega ferð fram og til baka á milli staðarins þar sem þurfti að vinna verkið 

og verkstæðisins. 5S hefði komið í veg fyrir þetta því við fyrstu ferð reyndi starfsmaður að 

nota verkfæri sem var ekki rétta verkfærið, því hann vissi ekki um það rétta. Það virkaði ekki 

og þurfti því starfsmaður að fara aðra ferð, fram og til baka, til að leita að rétta verkfærinu.  

Fyrir allar mælingarnar myndi innleiðing 5S stytta umferðatímann samtals um 113 mínútur, 

sem er um það bil 17% af heildar umferðatímanum sem var mældur. 5S myndi stytta 

uppsetningartímann um 103 mínútur og flutningstímann um 10 mínútur. Þetta þýðir að 

minnsta kosti 17% af tímanum var varið í eitthvað sem hefði ekki þurft að gera eða óþarfa 

vinnu. Straumlínustjórnun flokkar þessi 17% sem sóun og óvirðisaukandi vinnu sem þarf að 

útrýma og 5S myndi fara langleiðina með það. Með innleiðingu 5S myndu starfsmenn 

verkstæðisins geta nýtt þennan tíma í virðisaukandi aðgerðir eða sinnt fleiri verkefnum. Þá 

væru starfskraftar starfsmanna nýttir betur og FHG væri ekki að tapa rekstrarkostnaði við 

launagreiðslur á óvirðisaukandi vinnu starfsmanna verkstæðisins. Til að bera saman 

breytingu á hlutfalli fyrir flutningstíma, uppsetningartíma, biðtíma og framleiðslutíma af 

heildar umferðatíma var búið til graf sem sýnir hlutfallið bæði fyrir og eftir umbætur. Grafið 

má sjá á Mynd 5.7. Þar sést að breyting á flutningstíma og biðtíma er ekki mikil en tíminn 

sem fer í uppsetningartíma minnkar næstum um 10%. Á sama tíma eykst tíminn sem fer í 

framleiðslutíma, en hann hækkar um rúm 7%. 
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Mynd 5.7: Munur á hlutfalli flutningstíma, uppsetningartíma, biðtíma og framleiðslutíma 

fyrir og eftir umbætur 

Til að ákvarða hvort þörf sé á hönnun á nýrri og betri aðstöðu þarf að framkvæma fleiri 

mælingar. Breytilegt er hvar vinnan fer fram innan verkstæðisins svo erfitt er að ákvarða 

nýja hönnun út frá þeim mælingum sem voru framkvæmdar. Það þarf að framkvæma 

verkefnagreiningu og verkfæragreiningu. Það þarf að komast að því hvaða verkefni er verið 

að vinna og hvaða verkfæri er verið að nota fyrir hvert verkefni. Á sama tíma væri hægt að 

greina hvaða verkfæri eru til staðar, hvaða verkfæri vantar og af hverju þau vanti. Markmiðið 

væri að búa til vinnusellu sem sameinar þau verkfæri og aðföng sem þarf til að sinna flestum 

verkefnum verkstæðisins. Með því að búa til vinnusellu fyrir algeng eða reglubundin 

verkefni er hægt að stytta gönguvegalengdir starfsmanna og minnka þar með 

uppsetningartíma. Einnig væri áhugavert að sjá hvort þörf væri á nýrri eða betri aðstöðu eftir 

innleiðingu á 5S. Þá þyrfti að byrja á að innleiða 5S og framkvæma svo aðra tímamælingu á 

tímaþáttum umferðatíma og teikna fleiri spaghetti skýringarmyndir af hreyfingu 

starfsmanna.  

Höfundur telur að erfiðasta skrefið við innleiðingu á 5S væri síðasta skrefið, eða 

Stuðningurinn. Stuðningur yfirmanna og vilji starfsmanna er mikilvægur til að halda fyrri 

skrefum 5S við, svo allt fari ekki í sama farið aftur. Erfiðleikar við innleiðingu á síðasta 

skrefinu koma þó oft ekki í ljós fyrr en eftir innleiðingu. Að því sögðu, telur höfundur 

mikilvægt að byrja þurfi að leysa úr stjórnunar-og birgðavandamálum verkstæðisins áður en 

leyst er úr aðstöðuvandamálunum. Ef búið væri að leysa úr þeim væri nú þegar búið að stytta 

umferðatíma og gefinn tíma. Það myndi einnig styðja við aðrar breytingar og umbætur eins 

og 5S aðferðina og þar með auðvelda síðasta skrefið í 5S.  

5.5 Rekstrarsparnaður  

Við útreikninga á rekstrarsparnaði gerir höfundur ráð fyrir að mælingar sem voru 

framkvæmdar gefi rétta mynd af starfsemi verkstæðisins og sama gildi um alla starfsmenn 

verkstæðisins. Heildar launakostnaður FHG fyrir starfsmenn á verkstæðinu er um kr. 

540.000 á mánuði. Miðað við mælingar, vettvangsferðir og reynslu höfundar er umferðatími 
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um það bil 75% af vinnudegi starfsmanna á verkstæðinu. Af umferðatíma fer a.m.k. 17% í 

óþarfa vinnu sem 5S aðferðin ætti að geta útrýmt. Þessi 17% af umferðatíma eru því 12,75% 

(0,75 ∗ 0,17 ∗ 100 = 12,75) af vinnudegi starfsmanns sem samsvarar kostnaði upp á kr. 

68.800. Það er þá kostnaðurinn fyrir óþarfa vinnu framkvæmda af starfsmanni verkstæðisins 

fyrir einn mánuð. Þar sem verkstæði FHG hefur fjóra starfsmenn er kostnaðurinn fyrir óþarfa 

vinnu kr. 275.200 á mánuði og fyrir heilt ár verður kostnaðurinn kr. 3.302.400 fyrir óþarfa 

vinnu.  

Ljóst er að mikill kostnaður fer í að borga fyrir óþarfa vinnu. Þó að þessi kostnaður myndi 

ekki minnka við innleiðingu 5S þar sem þetta er fastur launakostnaður, þá væri þessi 

kostnaður talsvert betur nýttur. Í stað þess að greiða laun þar sem a.m.k. 17% af umferðatíma 

er varið í óþarfa vinnu, væri verið að greiða laun þar sem umferðatími er betur nýttur og 

meiri tími fer í framleiðslutíma og/eða að sinna öðrum verkefnum.  

Þessir útreikningar eru ekki alhæfing eða staðfesting á rekstrarsparnaði eftir innleiðingu á 

5S. Þessir útreikningar eru einungis til að sýna vægi þess að ráðstafa peningum og tíma betur, 

og hver möguleg áhrif innleiðing 5S gæti haft. Í þessa útreikninga vantar þó viðmið af 

rekstrarsparnaði vegna aðfanga. 5S veitir betra skipulag fyrir aðföng verkstæðisins en það 

kemur í veg fyrir óþarfa innkaup á aðföngum, sem voru þá annað hvort ekki til eða voru 

óþörf.  

5.6 Samantekt 

Uppsetningartími og framleiðslutími voru tímafrekustu þættir umferðatíma. Hlutfall 

framleiðslutíma var nokkuð gott því flest verkefnin sem voru framkvæmd við mælingar voru 

reglubundin verkefni. Þegar upp kom óreglubundið verkefni sýndi það allt aðrar niðurstöður. 

Þá fór talsvert meiri tími í uppsetningartíma og flutningstíma miðað við önnur verkefni. 

Tækifæri til að stytta umferðatíma verkefna á verkstæðinu eru nokkur, og má þar helst nefna 

5S aðferðina, ein af aðferðum straumlínustjórnunar. Með innleiðingu á 5S myndi 

umferðatími verkefna styttast um að minnsta kosti 17% ef miðað er við mælingarnar sem 

voru framkvæmdar. Þar sem óvenju mörg verkefni voru reglubundin þegar mælingar voru 

framkvæmdar er líklegt að stytting umferðatíma yrði enn meiri með innleiðingu 5S þegar 

um fleiri óreglubundin verkefni er að ræða. Til að komast að nákvæmari áhrifum 5S 

aðferðarinnar þyrfti þó að framkvæma fleiri mælingar á tímaþáttum umferðatíma. Þá þyrfti 

sérstaklega að framkvæma fleiri mælingar við aðrar aðstæður, eins og á vorin eða sumrin 

þegar meiri tímapressa og fleiri verkefni eru á borðinu hjá starfsmönnum verkstæðisins. Til 

að 5S myndi skila sem mestum árangri þarf þó fyrst að leysa stjórnunar-og birgðavandamál 

verkstæðisins að mati höfundar. ABC greining myndi fara langleiðina með að leysa 

birgðavandamál verkstæðisins en erfiðara er að segja hvaða aðferð sé best til að leysa 

stjórnunarvandamálin. Fyrir þau þarf að greina betur hver raunverulega ástæðan er. Þá fyrst 

er hægt að koma með tillögur til umbóta fyrir stjórnunarvandamálin. 
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6 Umræða 

Í upphafi verkefnisins var ljóst að rúm væri fyrir umbætur á umferðatíma verkefna á 

verkstæði FHG. Verkefni verkstæðisins tóku oft of langan tíma eða kláruðust ekki á réttum 

tíma. Ástæðan fyrir löngum umferðatíma og þar af leiðandi löngum gefnum tíma fyrir 

verkefni var óljós í upphafi verkefnisins. Rannsókn á núverandi stöðu verkstæðisins og 

framkvæmd mælinga leiddu þó í ljós nokkur skipulagsvandamál. Þessum vandamálum var 

hægt að skipta í þrjá flokka, aðstöðuvandamál, birgðavandamál og stjórnunarvandamál. 

Megin áhersla þessa verkefnis var á aðstöðuvandamálin, en stjórnunar-og birgðavandamálin 

eru ekki síður mikilvæg.  

Aðstöðuvandamálin á verkstæðinu voru skoðuð og reynt að leysa út frá aðferðum 

straumlínustjórnunar. Straumlínustjórnun hefur fengið mikla umfjöllun í fræðigreinum og 

bókum fyrir velgengni í fjöldaframleiðslufyrirtækjum þar sem aðferðir hennar nýtast til að 

minnka sóanir og auka virðisaukandi vinnu. Ekki er jafn augljóst hvernig hægt er að beita 

aðferðum straumlínustjórnunar í sértækum framleiðslufyrirtækjum og verkstæðum vegna 

fjölbreytni í framleiðslu. Mikilvægt er að greina og kortleggja vandamálin vel áður en hafist 

er handa á umbótum og í kjölfar þess er ákveðið hvaða aðferðum skal beita. Þannig er hægt 

að nýta aðferðir straumlínustjórnunar á verkstæðum og öðrum minni fyrirtækjum. Verkefnið 

fór fram með þetta í huga, fyrst voru raunverulegu vandamálin fundin og síðan var ákveðið 

hvaða aðferðir hentuðu best til að leysa úr þeim vandamálum. 

Til að átta sig á vandamálunum voru tímamælingar framkvæmdar þar sem stuðst var við 

aðferðir Salvendy (2001). Tímaþættir umferðatíma voru mældir til að komast að því hvaða 

þættir væru að hafa sem mest áhrif á umferðatíma. Uppsetningartími tók hlutfallslega mesta 

tímann en það munaði ekki miklu á uppsetningartíma og framleiðslutíma. Flest verkefnin 

sem voru mæld voru reglubundin, en aðeins eitt verkefni var óreglubundið. Til að fá 

nákvæmari niðurstöður fyrir tímaþætti umferðatíma þyrfti að framkvæma fleiri mælingar. 

Framkvæma þyrfti einnig fleiri mælingar til að dreifni verkefna kæmi betur í ljós. Höfundur 

telur að best væri að framkvæma fleiri tímamælingar á vorin eða sumrin þegar mesta álagið 

er á verkstæðinu og það eru mörg verkefni sem þarf að ljúka. Þá myndu vandamál 

verkstæðisins koma enn bersýnilegar í ljós.  

Á sama tíma og tímamælingar fóru fram teiknaði höfundur upp spaghetti skýringarmyndir 

af hreyfingu starfsmanna. Það var gert til að skoða nákvæma hreyfingu þeirra og hvort 

hönnun á nýrri aðstöðu gæti mögulega bætt umferðatíma. Góð hönnun á aðstöðu getur haft 

mikil áhrif, til dæmis minnkað kostnað við flutning, auðveldað umferð innan aðstöðunnar, 

minnkað hættu á slysum og margt fleira (Heragu, 2016). Spaghetti skýringarmyndum hefur 

verið beitt til að koma auga á sóanir eins og óþarfa flutning og hreyfingu á vinnustöðum en 

slíkar myndir hafa áður reynst verkstæðum vel eins og hjá Ferreira og félögum (2016). Fyrir 

verkstæði FHG komu augljósar sóanir í ljós, eins og hreyfing, þar sem starfsmenn þurftu að 

ganga fram og til baka eftir aðföngum. Þrátt fyrir það þyrfti að teikna fleiri spaghetti 

skýringarmyndir til að ákvarða hvort þörf sé á nýrri hönnun á aðstöðu þar sem nauðsynlegt 

væri að vita meira um verkefnin og aðföngin sem var verið að nota. Því þyrfti einnig að 

framkvæma verkefnagreiningu ásamt verkfæragreiningu til að sjá hvaða verkfæri eru notuð 

fyrir hvert verkefni.  



48 

Aðferðin sem höfundur telur að myndi leysa sem flest aðstöðuvandamál fyrir verkstæðið er 

5S aðferðin. Hún er ein af aðferðum straumlínustjórnunar og leggur upp með að bæta 

skipulag á vinnustöðum. Aðferðin er einföld í framkvæmd og áhrifarík. 5S skiptist í fimm 

skref, en í stuttu máli þá gengur aðferðin út á að losa sig við allt sem er ónauðsynlegt, allt á 

að vera á sínum stað, allt á að vera hreint og staðlar og sjálfsagi eiga að koma í veg fyrir að 

allt fari í sama farið aftur (Liker, 2004). Sýnt hefur verið fram á að þessi aðferð hefur áður 

stytt umferðatímann á vinnustöðum eins og verkstæðum og vöruhúsum (Tezel & Aziz, 

2016), (Ruiz et al.). Miðað við mælingarnar sem voru framkvæmdar má gera ráð fyrir að 5S 

stytti umferðatíma verkefna á verkstæði FHG um að minnsta kosti 17%. Þar sem flest 

verkefnin voru reglubundin og uppsetningartími var ekki alltaf hlutfallslega hár má áætla að 

innleiðing á 5S gæti haft enn meiri áhrif. Til að áætla nákvæmari áhrif 5S þyrfti að 

framkvæma fleiri tímamælingar og ítrekar höfundur að best væri að framkvæma þessar 

mælingar á vorin og/eða sumrin.  

Ef tíminn sem sparast við innleiðingu á 5S er settur í samhengi við rekstrarkostnað er ljóst 

að 5S myndi hafa sparnað í för með sér. Ef gert er ráð fyrir að mælingarnar sem voru 

framkvæmdar og niðurstöður verkefnisins gefi rétta mynd af áhrifunum sem innleiðing 5S 

myndi hafa er kostnaðurinn fyrir óþarfa vinnu um kr. 3,3 milljónir á ári. Óþarfa vinnan er þá 

þessi 17% af umferðatímanum sem 5S myndi hafa áhrif á. Í stað þess að greiða kr. 3,3 

milljónir í launakostnað sem fer í óþarfa vinnu væri hægt að greiða þennan launakostnað 

fyrir virðisaukandi eða nauðsynlega vinnu. Að auki myndi tími starfsmanns vera talsvert 

betur nýttur með innleiðingu 5S. 

Til að áhrif 5S verði sem mest og áður en farið er í að leysa aðstöðuvandamálin mælir 

höfundur með að leysa stjórnunar-og birgðavandamálin fyrst. Þá verður ólíklegra að allt falli 

í sama farið aftur eftir umbætur. Stjórnunarvandamálin eru sérstaklega stór vandamál og hafa 

mikil áhrif á umferðatíma og gefinn tíma fyrir verkefni. Þegar óljóst er hvert hlutverk 

verkstæðisins er og hvaða verkefnum starfsmenn þess eigi að sinna veldur það miklum 

ruglingi og óánægju hjá starfsmönnum. Rannsaka þyrfti þessi vandamál betur til að komast 

að rót vandans og ákvarða nákvæmlega hversu mikil áhrif þau hafa á umferðatímann. Þá er 

hægt að meta hvaða næstu skref væru áhrifaríkust. Hopp og félagar (1990) benda á að með 

því að leysa birgðavandamál og koma auga á hvar ofgnótt af birgðum myndast megi stytta 

alla bið í kerfinu. Höfundur mælir með ABC greiningu fyrir birgðir verkstæðisins. Þannig 

væri hægt að flokka birgðirnar og koma á skipulagi fyrir þær. Það myndi stytta mikinn tíma 

sem fer í uppsetningu, eins og að finna aðföng, undirbúa þau og ganga frá.  

Takmarkanir og veikleikar þessa verkefnis voru helst takmarkaður tími til að vinna verkefnið 

og ekki gafst tími til að framkvæma fleiri mælingar. Einnig setti covid faraldurinn strik í 

reikninginn en það gerði samvinnu með FHG erfiðari þar sem að garðinum var lokað fyrir 

almenning. Frekar fá verkefni og minni umsvif á verkstæðinu hafði áhrif á framkvæmd 

tímamælinga, en ef tímamælingar hefðu verið framkvæmdar um vor eða um sumar hefði 

fjölbreytni og dreifni verkefna eflaust komið betur í ljós. Ekki gafst tími til að innleiða 5S 

við framkvæmd þessa verkefnis en þá hefði verið hægt að sjá nákvæm áhrif þess og bera 

saman starfsemi verkstæðisins fyrir og eftir umbætur.  

Styrkleikar þessa verkefnis eru einna helst þau tækifæri til umbóta sem höfundur hefur bent 

á út frá mælingum og niðurstöðum. Ljóst er að úr nægu er að velja til að hefja umbætur á 

verkstæði FHG sem myndi hafa góð áhrif á umferðatíma verkefna. Vandamál verkstæðisins 

og núverandi staða eru skilmerkilega sett fram sem auðveldar ákvörðun fyrir næstu skref. Ef 

ákveðið verður að innleiða 5S er hægt að framkvæma aðra tímamælingu og bera saman 



49 

tímaþætti umferðatíma fyrir og eftir umbætur og sjá þá raunveruleg áhrif á umferðatíma sem 

5S myndi hafa.  
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7 Lokaorð 

Í þessu verkefni var leitast við að svara spurningum um hvernig mætti bæta umferðatíma á 

verkstæði Fjölskyldu-og húsdýragarðsins með aðferðum iðnaðarverkfræðinnar og hvaða 

áhrif það hefði á rekstrarkostnað verkstæðisins. Niðurstöður þessa verkefnis sýna að 5S 

aðferðin er einföld og hagkvæm leið til að bæta umferðatíma á verkstæðinu. Með innleiðingu 

5S væri minni tíma varið í að leita að verkfærum, ganga frá, undirbúa aðföng og fleiri 

óvirðisaukandi aðgerðir, og meiri tíma væri varið í vinnu, framleiðslu og virðisaukandi 

aðgerðir. Með tilliti til rekstrarkostnaðar myndi 5S nýta tíma starfsmanna talsvert betur svo 

minni kostnaður færi í óþarfa vinnu. Tækifæri til umbóta eru einnig mikil á sviði stjórnunar 

og birgða verkstæðisins. Höfundur mælir með að skoða vandamálin sem tengjast þeim áður 

en farið er í innleiðingu á 5S eða leitað lausna á aðstöðuvandamálum verkstæðisins. Næstu 

skref fyrir verkstæði FHG væri því að leysa stjórnunar-og birgðavandamálin, en til þess þarf 

að framkvæma fleiri mælingar og greiningarvinnu. Því næst má leita lausna að 

aðstöðuvandamálum verkstæðisins. Þar myndi 5S fara langleiðina með að leysa þau 

vandamál og stytta umferðatímann til muna.  

Höfundur telur að flest, ef ekki öll verkstæði myndu njóta góðs af innleiðingu á 5S. Það er 

einföld skipulagsaðferð sem flestir vinnustaðir geta notið góðs af, enda virkar aðferðin bæði 

í áþreifanlegum umhverfum (vöruhúsum, vinnuaðstöðu, hillum og fleiru) og sýndar 

umhverfum (skýrslum, tölvum, gagnagrunnum og fleiru). Því má nánast alltaf koma 5S 

aðferðinni að hjá einhverjum hluta fyrirtækja. Það þýðir að Fjölskyldu-og húsdýragarðurinn 

gæti mögulega nýtt 5S á fleiri stöðum en verkstæðinu. Það þarf þó að komast að því hvaða 

aðferð iðnaðarverkfræðinnar skilar mestum árangri hverju sinni. Í þessu verkefni var komist 

að núverandi vandamálum og framkvæmdar mælingar til að komast að því hvaða aðferð 

hentar best fyrir þetta verkstæði. Aðferðir iðnaðarverkfræðinnar koma víða við í 

atvinnulífinu og snerta á mörgum hlutum þess eins og hefur sýnt sig í þessu verkefni.  
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