
Lean test multiple choices Navn: Svar a/b/c

1 Hvad betyder det at lave "Lean med hjertet"

a. Lean-agenten fortæller hvad der skal ændres

b. Lederne fortæller hvordan der skal arbejdes fremover

c. Medarbejderne er med i processen omkring forandringer

2 Hvad er det 3. lean-princip

a. Lad slutkunden trække ydelse og service

b. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter

c. Kortlæg værdistrømme og eliminer spild

3 Hvor mange spildtyper arbejder vi med 

a. 5

b. 2+7

c. 7

4 Hvad er VSM

a. Værdistrømsanalyse

b. Tidsstudieværktøj

c. Kundeanalyseværktøj

5 Hvad er det 5. lean-princip

a. Identificer hvad der skaber værdi for kunden

b. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer

c. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter

6 Hvor meget af et typisk produkts gennemløbstid betegenes som spild

a. ca. 40%

b. ca. 55%

c. ca. 60%

7 Nævn de 2 "separate" former for spild

a. Kassation pga. fejl, Overproduktion

b. Sikkerhed, tab af viden

c. Unødvendig transport, Ventetid

8 Hvilket værktøj bruges ofte i forhold til LEANprincip nr. 2

a. 5S

b. Kanban

c. Value stream mapping

9 Hvilke værktøjer bruges ofte i problemløsning

a. 5 x hvorfor og ishikawa (fiskebensdiagram)

b. 5 x hvorfor og VSM

c. 5S og Målstyring

10 Hvad betyder dette ikon i VSM 

a. Fremstillingsproces

b. Lager

c. Kanbanlager



11 Hvad viser en VSM

a. Interne processer og informationer

b. Interne processer

c. Kortlægning af den fulde værdistrøm for fremstilling af et produkt eller en service

12 Hvad er regnet med i gennemløbstiden

a. Kun omstillinger i processerne

b. Alle procestider, omstillinger, og lagre

c. Kun lagertider mellem processerne

13 Hvad er kendetegnende ved et-styks flow

a. Man laver ting i bunker

b. Man laver tingene uden stop undervejs

c. Der er ingen kendetegn

14 Hvad er træk produktion

a. Træk: vi bestemmer hvad der laves, og hvornår

b. Træk: kunden bestemmer hvad der laves, og hvornår

c. Træk: er et gæt system

15 Hvad er en SOP

a. Beskrivelse af hvad der skal til for at ændre ting

b. Beskrivelse af måden ting laves på

c. Beskrivelse af afdelingens mål

16 Hvad er 1. lean-princip

a. Lad slutkunden trække ydelse og service

b. Identificér hvad der skaber værdi for kunden

c. Kortlæg værdistrømme og eliminér spild

17 Hvad er en future state

a. beskrivelse af spild

b. beskrivelse af ny "best practice"

c. beskrivelse af den nuværende situation

18 Hvad betyder Kaizen

a. Omstilling

b. Bufferlager mellem processer

c. Løbende forbedringer

19 Hvad sker der når vi laver lean

a. Medarbejderne "sænker vandstanden" og støder på udfordringer som løses undervejs

b. Alle arbejder altid fuldstændig ens

c. Lederne bestemmer den nye måde der arbejdes på

20 Hvad er vigtigst når man laver handleplaner

a. Tovholder og realistiske deadlines

b. Lederen har mange opgaver

c. Mange punkter i handleplanen

21 Hvad har J P Kotter lavet 8 punkter til

a. Gennemførelse af lean

b. Handlingsplan til  forandringer

c. Lederens rolle under forandringer



22 Hvad er det 2. LEAN-princip

a. Lad slutkunden trække ydelse og service

b. Identificér hvad der skaber værdi for kunden

c. Kortlæg værdistrømme og eliminér spild

23 Hvad betyder det når vi siger noget er "grøn tid"

a. Det er tid som ikke defineres i værdistrømsanalysen

b. Det er tid som er værdiskabende set fra kundens synspunkt

c. Det er tid som jeg ikke kan undvære

24 Hvordan kan vi finde frem til hvilke handlinger der skal gennemføres først

a. Spørge medarbejderne hvad det synes er vigtigst

b. Benytte prioriteringsmatrix

c. Bruge metoden omkring 5 x hvorfor

25 Hvad er det 4. LEAN-princip

a. Lad slutkunden trække ydelse og service

b. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter

c. Kortlæg værdistrømme og eliminer spild

26 Hvorfor er det hensigtsmæssigt at lave værdistrømsanalysen bagfra

a. Så kommer man mere i dybden og bliver udfordret

b. Det er ikke hensigstmæssigt

c. Man laver analysen hurtigere

27 Hvad er den værste spildtype

a. Lager

b. Ventetid

c. Overproduktion

28 Hvad er ude for enden i fiskebens-diagrammet (hovedet)

a. Årsager og løsninger på problemstillingen

b. Udfordringer og årsager på problemstillingen

c. Problemstilling og evt. mål 

29 Hvad er procestid

a. Den tid vi bruger mellem hovedprocesserne

b. Den tid vi bruger i hovedprocesserne

c. Den samlede tid for hovedprocesser og lagre

30 Hvad betyder det når noget er "gul tid"

a. Kunden ønsker vi skal lave det

b. Vi er nød til at lave det - men kunden er ligeglad

c. Det er total spild
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