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HODENE
Kloke beslutninger er nøkkelen 

til suksess. Vi har erfaringen!
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LEAN

GULT BELTE

DAG 2
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AGENDA

08:00 Systematisk problemløsning

- Teori

- 5 hvorfor/fiskebein

- A3 som rapportform

- OPV (Operatørstyrt vedlikehold)

Øvelse 4: «Vi skal fly»

- Rotårsak analyse

- Prioritering av problem

- Prioritering av tiltak

11:30 Lunsj

12:15 5S

- Effektiv og ryddig arbeidsplass

LEAN-lederen

- Kjennetegn på god LEAN-ledelse

Hvordan gjennomføre oppstart i egen organisasjon?

Testsertifisering

15:00 Slutt



© Copyright - www.flowit.no© Copyright - www.flowit.no 

SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING



Definer det virkelige 

problemet med fakta

(data)

Kronisk og 

uklart problem

«5 Hvorfor?»

Samle fakta, 

teste 

hypoteser

Fiskeben

4 M

VSM

Problem-

forståelse

Rotårsaks-

analyse og 

målformulering

Problem-

definisjon

Sannsynlige 

årsaker

Verifisering 

av årsaker
Status

/mål

Oppfølging

Resultat

Standardisere

Spredning

Tiltak og 

prioritering

Tiltak og plan

Problemkartlegging
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HVORFOR SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING?

- Problemet kommer tilbake

- Store kostnader

- Vanskelige utfordringer
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GEMBA – STEDET DER ARBEIDET UTFØRES

”Gå og se med egne øyne for å forstå situasjonen ordentlig”

The Toyota way



© Copyright - www.flowit.no

JOBB STEGVIS MED PDCA

Prøv/test

Gjennomfør

P

DC

A

Standdardiser

Korriger

Årsaksanalyser

Oppgaver

Planlegg

Følg opp

Evaluer

Planlegg

GjørSe

Tenk

Plan Do Check Action
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Årsak-Virkningsdiagram 

(4M – «Fiskebensdiagram»)

Prioriteringsmatrise

Rotårsaksanalyse («5 Hvorfor?»)

1.prioritert 2.prioritert

3.prioritert 4.prioritert

Ressurskrav
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S
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rt

Lavt

Problemdefinisjon

Følg opp resultat (check).

Standardiser (sikre beste praksis).
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ØVELSESOPPGAVE 1: DEFINERE ET PROBLEM

Velg et problem dere har hatt oppe til diskusjon og beskriv det med hjelp av skjemaet.

Diskuter 

ingen 

løsninger
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FASE 1:

PROBLEMDEFINISJON OG PROBLEMFORSTÅELSE

«Saksbehandlingen tar for lang tid»

Er dette et problem?



Mål

Ståsted

Problem

Problem = forskjell mellom ståsted og mål 

(ønsket situasjon)
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Mål

Ståsted

Problem

«Saksbehandlingen 

X tar for lang tid: 

150 minutter»

«Saksbehandlingen 

X tar: 100 minutter»

Årsak 1

Årsak 2

Årsak 3

PROBLEMIDENTIFIKASJON

© Copyright - www.flowit.no



P
ro

b
le

m
d

e
fe

n
is

jo
n
 T

o
y
o

ta

Avvikssystem

RUH

Klager

m.m

FØRST MÅ VI DEFINERE PROBLEMET
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Pr. i dag tar saksbehandlingen av byggesøknader for lang tid. 

Problemstillingen har lenge frustrert avdeling Y. Pga. flere klager 

siste halvår er denne saken nå viktig å adressere. Utfordringen synes 

å øke.

PROBLEM:                                       

HVORFOR ER PROBLEMET OPPE TIL BEHANDLING NÅ:
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At saksgangen går treigt skyltes antagelig flere problemer. Både 

oppgavefordeling, postgang, systemutfordringer (IT) og 

oppfølgingen av arbeidet bidrar til dette resultatet.

Problemene frustrer de ansatte, dette skaper stress som er helseskadelig og 

som også skader arbeidsmiljøet. Videre kan dette gi opphav til 

saksbehandlingsfeil og omarbeid. Søkerne klager da

kommunen ikke leverer ikke sine tjenester. Svært skadelig for omdømmet.

PROBLEMBESKRIVELSE:                                       

HVA ER KONSEKVENSENE AV PROBLEMET:                             
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Saksbehandlingen skal ta: 100 minutter (mot i dag 130 minutter)

MÅLBESKRIVELSE MED ORD OG TALL:                
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Mål

Ståsted

Problem(er)

Saksbehandlingen byggesøknad skal ta 100timer (mot i dag 130 timer)

At saksgangen går treigt skyltes antagelig flere problemer. Både 

oppgavefordeling, postgang, systemutfordringer (IT) og oppfølgingen 

av arbeidet bidrar til dette resultatet.

Pr. i dag tar saksbehandlingen av Byggesøknader for lang tid. 

Problemstillingen har lenge frustrert avdeling Y. Pga. flere klager siste 

halvår er denne saken nå viktig å adressere. Utfordringen synes å øke.

MÅLBESKRIVELSE MED ORD OG  TALL:                

HVA ER KONSEKVENSENE AV PROBLEMET:                             

PROBLEMBESKRIVELSE:                                       

HVORFOR ER PROBLEMET OPPE TIL BEHANDLING NÅ:

PROBLEM:                                       

Problemene frustrerer de ansatte, dette skaper stress som er helseskadelig 

og som også skader arbeidsmiljøet. Videre kan dette gi opphav til 

saksbehandlingsfeil og omarbeid. Søkerne klager da kommunen ikke leverer 

ikke sine tjenester. Svært skadelig for omdømmet.
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Tenk på to saker ved bestemmelse av mål:

1. Type mål

2. Måleverdier

Generellt kan man si at mål skal være S.M.A.R.T.:

Spesifikke

Målbare/”tellbare”/Konkrete

Appellerende

Realistiske og

Tidssatte

GODE TILTAK BEHØVER KLARE 

OG KONKRETE MÅL!
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FASE 2:

KARTLEGGING, ANALYSE OG MÅLFORMULERING

Fiskebensdiagram

HVORFOR?

HVORFOR?

HVORFOR?

HVORFOR?

HVORFOR?

”5 hvorfor”



Område:

Utført av:

Utstyr:

Versjon:Dato:
Fiskebensdiagram

Problembeskrivelse:

MENNESKER METODE

MASKIN MATERIALER
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Område:

Utført av:

Utstyr:

Versjon:Dato:
Fiskebensdiagram

Problembeskrivelse:

MENNESKER METODE

MASKIN MATERIALER

Avdeling ABC
A.N, M.M, I.JJ, K.P, S.A 2013.09.12 1

Kundene opplever at 

det finnes for få 

taxibiler når de skrives 

ut og taxi kan ikke ha 

flere biler på plass.

Runden er 

08.00

Utskrivning 

er 10.00

En del 

pasienter vil 

ikke reise 

hjem 10.30

Man er låst 

etter 

”Legenes 

runder”

Legenes 

belastning er 

størst på 

morgenen

Alle 

avdelinger 

skriver ut 

pasienter 

samtidig

Mye venting 

for pasienter

Sykepleierne

s belastning 

er størst på 

morgenen

Kø til 

datamaskin
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ANALYSER PROBLEMET OG FINN ROTÅRSAKEN

2. Spør hvorfor problemet oppstod og skriv ned årsaken(e).

3. Hvis årsaken(e) fra punkt 2 ikke er rotårsaken(e) til problemet, spør hvorfor

igjen.

4. Gjenta trinn 3 til du ikke klarer å svare på hvorfor lenger. Rotårsakene til 

problemet vil være de boksene du står igjen med til høyre i diagrammet.

5. Diskuter og finn en permanent løsning på rotårsakene til problemet.

Identifiser rotårsaken til et problem på en enkel måte

Vi må bekrefte våre antagelser: «5 hvorfor»

1. Skriv ned det spesifikke problemet. (Gjerne identifisert ved Fiskebensdiagram).

Prosess:



http://thekaizone.com/2014/08/5-whys-folklore-the-truth-behind-a-monumental-mystery/
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Beviser som fakta, observasjoner og logikk.

Underbygg påstand med bevis. Bevis»styrken kan rangeres som:

1. Fakta. Finn fakta om mulig – tall og annet som underbygger påstanden. Er fakta 

relevant for problemstillingen?

2. Observasjoner og case. I mangel på fakta – bruk konkrete observasjoner og case. 

Kan de generaliseres?

3. Logikk. I mangel på fakta og observasjoner. Bruk logikk. Er logikken korrekt? Er den 

gyldig for problemet? 

Tenk som i en rettssak.

Trinn 1 er å lage en beviskjede ved å starte med problem og utvikle årsakskjeden. Dette 

utføres ovenfra og ned.

Trinn 2 er å sjekke om beviskjeden holder nedenfra og opp. Er det slik at nederste nivå 

faktisk fører til neste?  
© Copyright - www.flowit.no

BEVISER



Spør «hvorfor» til du kommer til rotårsaken til problemet

1. Hvorfor stoppet

maskinen?
2. Hvorfor ble 

maskinen 

overbelastet?

– Det var ikke 

nok smøring

3. Hvorfor var det 

ikke nok 

smøring?

5. Hvorfor er 

akslingen 

utslitt?

– Fordi 

akslingen 

er utslitt

4. Hvorfor fungerte 

ikke oljepumpen?

– Oljepumpen pumper 

ikke nok olje

– Fordi olje filteret er 

fullt av metall spon

Har man kommet fram til

rotårsaken i dette eksempelet?

EKSEMPEL PÅ «5 HVORFOR»
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EKSEMPEL PÅ LOGISK RESONNEMENT
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Skal sørge for at:

– Alle forstår metoden

– Metoden følges – ingen punkter utelates

– Sette klare avgrensninger

– Parkere de utsagn som ikke hører hjemme under problemet

– Sørge for konklusjon og framdrift

Utfordringer: 

– Holde seg til rolle. Evt. klargjøre når man trer ut av rolle 

– Være tro mot metode

– Få ALLE med – anerkjenne alles bidrag 

FACILITATORS ROLLE
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ØVELSESOPPGAVE 2: «5 HVORFOR?»
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Velg et problem dere har hatt oppe til diskusjon siden sist og analyser det med hjelp

av metodikken.



SJEKK FAKTA OG BEGGE VEIER
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FASE 3: TILTAK, PRIORITERING OG PLAN

Når vi setter i gang med systematisk problemkartlegging, da får vi fort lange 

lister med forbedringsjobber som må gjøres.

Hvordan håndterer vi det?
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TO PERSPEKTIVER PÅ PRIORITERINGER

Problem Tiltak
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NÅR ER 
DET 

NOK?
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HVA ER EN ROTÅRSAK?
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– Dersom vi fjerner rotårsaken, vil den årsakskjeden forsvinne helt eller 
delvis. 

– Det er normalt flere rotårsaker. 

– Vi må ofte gjøre flere runder. 
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(4M – «Fiskebensdiagram»)

Prioriteringsmatrise

Rotårsaksanalyse («5 Hvorfor?»)

1.prioritert 2.prioritert

3.prioritert 4.prioritert

Ressurskrav

F
o
rv

e
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t 
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Høyt

S
to

rt

Lavt

Problemdefinisjon

Følg opp resultat (check).

Standardiser (sikre beste praksis).
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PLANLEGG OG GJENNOMFØR!
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Kontroller effekten (check)

Nei 

• Tiltak gjennomført? 

• Riktig prioritet?

• Ny brainstorm?

• Rett problemdefinisjon? 

• Ny gruppe?

Er målet oppnådd?
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FASE 4: OPPFØLGING, RESULTATSIKRING 

OG STANDARDISERING



STANDARDISER – OG SIKRE BESTE PRAKSIS

JA Hadome (hvordan sikrer jeg at problemet ikke kommer tilbake)
• Standardisere, EPL og SOB

• Endre fysiske betingelser

• Trene

• Prosedyrer og formelle krav

Kan andre bruke de løsningene vi har funnet frem til? – Spredning!

Gi deltagerne 

anerkjennelse for 

resultatet!
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1.prioritert 2.prioritert

3.prioritert 4.prioritert

Ressurskrav
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S
to

rt

Lavt

Følg opp resultat (check).

Standardiser (sikre beste praksis).

Prioriteringsmatrise

1

2

3
4

5

6

Tilltakslista
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A3 – Problemløsing.  

Tema:

Problem:

Mål:

Nåværende situasjon:

Analyse:

Rotårsak:

Tiltak/plan (Hva, Hvem, Når):

Forventet resultat/effekt:

Oppfølging ( Hva, Hvor, Hvem, Når?):

Standard/Læring.

Dato/Navn:

Bakgrunn:
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Hjertet i dette er å få en ny kultur i 

organisasjonen der man løser en stor 

mengde problemer  på en slik måte at 

de ikke kommer tilbake. Dette betyr å 

finne den virklige rotårsaken til 

problemet, og løse det en gang for 

alle.
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ØVELSE 4: «VI SKAL FLY»
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Hva innebærer operatørstyrt vedlikehold? 

”Ledelsen innser det selvsagte faktum at det er operatørene 

som oppfatter maskinenes tilstand og kan forhindre 

ødeleggelser og havarier. Uten samarbeid med operatørene  

kan ikke grunnleggende vedlikehold skapes.”
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ÅRSAKER TIL AT UTSTYRET GÅR I STYKKER

Rengjøring - smøring og

tetthet av festeelement 36%

Operasjon – (ukunnskap, fusk

bristende instruksjoner) 47%

Forslitning 5%

Konstruksjonsfeil 9%

Øvrig 3%

Erfaringer fra Nissan Motors:
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FORVENTEDE RESULTATER AV 
OPERATØRVEDLIKEHOLDET
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KPI OP-UH
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7 STEG MOT SELVSTENDIG 
OPERATØRVEDLIKEHOLD

1. Initialrengjøring

2. Reparer årsaker til nedsmussing

4. Allmenn inspeksjon

5. Selvstendig inspeksjon

3. Standarder for rengjøring og smøring

6. Prosesskvalitet

7. Selvstendig

operatørvedlikehold
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1 Initialrengjøring

6 Prosesskvalitet

2 Forstår utstyrets

funksjoner og mekanismer

2 Reparer mot nedsmussing

3 Standarder for rengjøring

og smøring

4 Kan reparere

maskiner
7 Selvstendig

operatørvedlikehold

5 Selvstendig inspeksjon

4 Allmenn inspeksjon

Operatørvedlikeholdstrappen Kompetansestrappen

3 Forstår relasjonen

mellom utstyrets

bruk og produktkvalitet

1 Kan finne defekter og forstår

prinsippene for forbedring av 

maskiner
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1 Initialrengjøring

1. Initialrengjøring og tagging av maskiner

2. Aktiviteter rundt initialrengjøring

3. Aktiviteter for å reparere tagger, samt

kontinuerlig tagging

4. Introduksjon av første temp. stedstandard

2 Reparer årsaker til nedsmussing

1. Analyser årsakene till smuss

2. Analyser områder som er vanskelige å rengjøre

3. Gjennomfør forbedringene. Oppdater

stedstandarden. Visualiser resultat

4. Forbedre områder som er vanskelige å rengjøre

3 Standarder for rengjøring

og smøring

1. Studer og forenkle smøringssystemet

2. Skap et visuelt smøringssystem

3. Lag et smøringsskjema

4. Lær opp operatørene

5. Visualiser resultat 

4 Allmenn inspeksjon
1. Løs problem med vanskelig inspiserte områder

2. Innfør visuelle kontroller

3. System for enpunktsleksjoner

4. Ta over all daglig og ukentlig inspeksjon 

5 Selvstendig

inspeksjon

1. Lag en sjekkliste og standard for rengjøring, inspeksjon og smøring

2. Tider for operatørvedlikehold er kraftig redusert

3. Å arbeide med vedlikeholdsprevensjon ved nyanskaffelse av utstyr

4. Medvirke ved innføring av operatørvedlikehold på andre avdelinger:

6 Prosesskvalitet

1. Reparer kvalitetsproblem i prosessen:

2. Følg opp hvilke defekter som vår prosess 

overfører til neste ledd i produksjonen

3. Kartlegg hvilke parameter som styrer vår produksjonskvalitet

7 Selvstendig 

operatørvedlikehold

1. Opprettholde og utvikle TPM nivået som oppnås i steg 1 til 6

2. Arbeid aktivt mot null produksjonsforstyrrelser

3. Operatørene reviderer andre avdelinger i operatørvedlikehold

4. Å aktivt arbeide med kompetansesoverføring og standardisering
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5S

STRUKTUR PÅ ABEIDSPLASSEN

Å legge grunnlaget for forbedringsarbeid
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DETTE ER 5S

1. Sortere
Fjern unødig materiell og plasser det på oppmerkede 
steder.

2. Systematiser 
Merk materiell og plasser det på oppmerkede plasser.

3. Rengjør 
Rengjør arbeidsplassen og utstyret. Analyser 
grunnårsakene til smuss og fjern dem.

4. Standardiser 
Skap regler og standarder for å opprettholde 5S.

5. Skape vaner 
Kom til enighet om verdier i teamet. Bruk 5S sjekkliste for 
egen oppfølgning av nivået. La lederne systematisk følge 
opp og bedømme nivåene.  
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OPPGAVE – 5S
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HVORFOR RYDDIGHET?

– Forberede alle på mentale forandringer

– Trening for større forandringer

– Gir stabilitet

– Øker effektiviteten

– Forbedrer sikkerheten, arbeidsmiljø og hygiene

– Visualiser forandring for alle

– Visualiser effektivitet og kvalitet for alle
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DÅRLIGE EKSEMPLER

Bra inntrykk?

…overfor kunder, leverandører, 

medarbeidere, aksjeholdere…



BRA EKSEMPLER
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1. SORTER
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– Fjern alt unødvendig materiell fra 
arbeidsplassen.

– Hvilket materiell trenger en egentlig?

– Merk alt unødvendig materiell med lapper, 
rød (kastes), gul (arkiv), blå (usikkert 
behov).

– Legg på lager alt som ikke brukes på f.eks. 
6 måneder.



HVORDAN GÅR VI FREM?
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Nøye gjennomgang

av alt. Trenger vi 

dette i produksjon? 

Overflødig utstyr?

Definer en ny 

plass for lagring, 

avhengig av hvor

ofte ting blir brukt, 

eller kast.

Eksempel: fra maskin til forråd

Eksempel: fra kontor til arkiv



TENK GJENNOM BEHOVET
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Trenger jeg

dette i løpet av 

de nærmeste 3 

månedene? 



SAMME PRINSIPP PÅ KONTORET
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2. SYSTEMATISER
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– Merk materiell og plassér det på oppmerkede

plasser.

– Hver gjenstand har sin plass!

– Dette steget er en måte å bryte med mentaliteten 

om at alle har sitt eget sted for oppbevaring av 

verktøy.

– Dette er en forusetning for jevn kvalitet.



HVORDAN GÅR VI FREM?
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Merk plasser for produksjons-

materiell! Plassér materiellet på 

rett plass.

Plassér ting på en god måte med 

tanke på ergonomi og kort gang-

avstand. 
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Merk plasser for verktøy og utstyr i bokser, skuffer og skap. Merk plasser for overflødig utstyr.

HVORDAN GÅR VI FREM?



RETT GJENSTAND PÅ RETT PLASS
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– Unngå leting

– Unngå dårlige

ergonomiske forhold



3. RENGJØR
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– Rengjør arbeidsplassen og utstyret nøye.

– Undersøk årsaker til oppsamling av smuss.

– Fjern årsaker til smuss.

– Tilrettelegg for rengjøring.

– Kjøp inn rett utstyr for rengjøring.
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Maskiner rene på utsiden. Rene skuffer og skap.

Oppspor alle smusskilder. Rent og ryddig på alle områder.

HVORDAN GÅR VI FREM?



SMUSSKILDER OG DEFEKTER
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– Analyser årsaker til smuss.

– Gjennomfør tiltak for å redusere 

behovet for rengjøring.

– Merk defekter og skadet utstyr.
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Tilrettelegg for rengjøring og

reduser tid brukt på rengjøring

"Bakplater" som kan dras ut!

Intern beskyttelse begrenser

smuss spredning.

Heng opp kabler!

HVORDAN GÅR VI FREM?



Ingen lagring på gulv

HVORDAN GÅR VI FREM?
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4. STANDARDISER
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– Lag regler og rutiner for å opprettholde 5S, rengjøring- og kontrollinstruksjoner

– Gjør enpunktsleksjoner (EPL) som beskriver standarden.

– Skap ansvarsområder for 5S. 
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Egne ansvarsområder med rutiner og sjekklister for 

behandling, inspeksjon etc.

Sett mål for 5S arbeidet. 

Hva skal det lede til?

- Forbedre arbeidsmiljø.

- Kortere rengjøringstid. 

- Forbedret ergonomi.

- Effektivisering av arbeid.

- Kortere ryddetid.

HVORDAN GÅR VI FREM?



5S STANDARD
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– Ta bilder og vis hvordan en enpunktsleksjon på 

5S standarden skal være på de ulike områdene.

– Beskriv hvordan det skal se ut ved dagens slutt, 

skift-bytte etc. så alle vet hva som kreves.



ENPUNKTLEKSJONEN
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… settes opp på arbeidsplassen



5. SKAPE VANER
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– En sjekkliste for oppfølgning av 5S utarbeides.

– Sjekklisten anvendes for egenkontroll, og av lederne som en evaluering av laget

– Bestem et intervall for når dere evaluerer eget område mht. sjekklisten

– Bli enig med lederne om regelmessig evaluering. Er dere enige om nivået?

– Resultatet sikres gjennom sertifisering.

– Gå gjennom temaets evalueringer, skriv ned når dere er enige og sett det opp på 
teamtavlen.
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Ha struktur og orden på

dokumentasjonen.

Lag lett anvennelige sjekklister. Følg de nye rutinene!

HVORDAN GÅR VI FREM?



SPESIELT FOKUS PÅ FELLESOMRÅDER

© Copyright - www.flowit.no



EFFEKTER AV 5S
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– Redusert risiko for skade

– Maskiner og utstyr får bedre vedlikehold

– Reduserer eller eliminerer sløseri i form av :

– Tid som går til å lete etter ting.

– Lange stopp perioder.

– Store buffere.

– Reklamasjon.

– Overflater.

– Lang ledetid mm.

– Stabilisere prosesser, grunnlaget for standardisering

– og forbedringsarbeid.

– Triveligere arbeidsplass ettersom det er rent og ryddig.



STANDARDISERT ARBEID
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– En standard er en beskrivelse av en avtale.

– Den foreløpig beste tilgjengelige metoden for å overholde krav til kvalitet, pris, levering 

ytelse, sikkerhet og andre krav.

– Det er alltid en bedre metode

STANDARDISERT ARBEID
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Kaos!
”Shake down”

Standard

Forbedringer

Forbedret
prestasjon

Mål
A P

DS NTG

ØTG

Gj.snitt

Prestasjons-
nivå

Innføring av
totalproduktivitet

(Tid)

• Prosess uten
styring

• Stiller krav til
prosessen

• Snevrere avvik

• Etablere prosessen
og styre den

• Prosess-
forbedring ved
å fjerne årsaker

• Forbedret prosess
• Vedlikehold av ny 

standard
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Hadome:

Stopp problemet, 

finn bedre løsning

og standardiser

P

DC

A

MÅL

Standard: ”Best praksis” 

Den beste og letteste 

måten å utføre

en arbeidsoppgave på, og 

som alle følger.

STANDARDISERE



STANDARDISERT ARBEID: TOYOTA INDIANA USA
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«Best praksis». Hvor lang tid tar montering av bil-dør?



ENPUNKTSLEKSJON FOR MONTERING BILDØR
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STANDARDIZED WORK. K-LUND OFFSHORE AS
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– 450 ansatte

– 1 mrd. omsetning
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Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran

SLUTT DOKUMENT
STANDARDISERT ARBEID IG400ST
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Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran
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Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran
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FRA EN SAKSBEHANDLING



Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran
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Vi startet å lage LEAN enpunktsleksjoner for å gjøre det enklere og finne fram til småproblemer som kan 

skape små og store stopper i produksjonen. Disse enpunktsleksjonene gikk grundig inn på enkelte 

områder og ble brukt til å finne fram ved problem eller for å finne en bedre måte å gjøre ting på.  

Eksempel på 

enpunksleksjoner



Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran
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Vi har et elektronisk lagringsnettverk på 

datamaskinen samt et oppslagsverk hengende 

ved maskinen. 

Med det Excel dokumentet så kan lett personer 

som trenger en instruks trykke seg inn og gå 

nedover i listen og finne instruksen til ens behov.

Oppslagsverk ved maskin

HVORDAN FINNER VI FREM TIL
ENPUNKTSLEKSJONENE?



Fredrik  – Nasser  – Kjetil  – Joakim  – Jøran
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Teamets oppsummering etter 4 mnd. (pilot 

standardisert arbeid-Best praksis). 
(En av lærlingene fører pennen.).

Vår visjon med LEAN mot standardisert arbeid var og øke 

produktiviteten og få et bedre og ryddigere arbeidsmiljø.

Med mindre stopp og forbedret effektivitet så har delene blitt 

levert til kundene på rett tid og det har blitt mye bedre orden 

lokalt i bedriften om status på jobber.

Lean har også økt arbeidsmiljøet som jeg tror også har hatt en 

effekt på at  sykefraværet har gått betraktelig ned. 

Vi lagde instrukser og forenklet gamle instrukser sånn at di ble 

lettere og lese sånn det ble bare og sjekke opp i instruksen hva 

som må gjøres, istedenfor og måtte gå til avdelingsleder eller 

andre medarbeidere som da må ta seg tid til og forklare/hjelpe til 

med problemet. 

Enpunktsleksjonene vi har lagd har utviklet opplæringen til 

fagarbeidere og lærlinger slik at det blir en bedre opplæring og 

mye bedre og oversiktlig hvordan vi jobber i denne 

maskingruppen.

Totale resultater etter 4 mnd. (pr. april 2010).

– Sykefravær er redusert med 50% (5,9% til 2,8%)

– OTD fra 67% i 2009 til 81% (94%- innen 1uke)

– Redusert etterslep i produksjonen. Utestående 

fordringer redusert til 1/10 av 2009 nivå.  Kvalitet, 

dvs. vrak/avvik er vesentlig forbedret

– Omstilling av nye jobber skjer mye raskere. Vi kan ta mer 

komplekse jobber enn før

– Redusert møtevirksomhet. Oppfølging daglig, delegert ansvar

– Mer motivert personell – mindre frustrasjon. Fokus på 

opplæring av personalet

AARBAKKE GROUP: BRYNE MEK. AS



HVA KJENNETEGNER EN
GOD LEAN LEDER?
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FIBO
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Film

../../../Årets Lean pris vinnere/Filmer 15/Fibo-Trespo- Lean-pris.mp4
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Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6

Veileder teamet

Styringsgruppen

Vi snur pyramiden på hodet!

Mandat til

egne avgjørelser

Ledere tar beslutning

på riktige fakta
Fokus på de egentlige

årsakene til havariene
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Individuell øvelse:

1. Hva betyr LEAN ledelse for meg? Skriv ned 

det viktigste elementet i LEAN ledelse.

2. Hva er det viktigste forbedringstiltak for meg!

Skriv på en Post-it lapp (anonymt).

- Gul: viktigste elementet i LEAN ledelse

- Rosa: viktigste forbedringstiltak for meg selv

Grupper:

Presentasjon og diskusjon

ØVELSE: LEAN LEDELSE OG -KULTURBYGGING



HVORDAN GJENNOMFØRE 
OPPSTART I EGEN 
ORGANISASJON?
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HVA INNEBÆRER 
ORGANISERING OG 

MYNDIGGJØRING I LEAN 
ARBEIDET?
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4 TIPS
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1. Lag tre lukkede og åpne spørsmål innen 

temaet forbedringsarbeidø, og still 

spørsmålene til en god venn eller kollega. 

Vurder så hva slags informasjon du får ved å 

stille åpne og lukkede spørsmål.

2. Øv deg på å stille spørsmålet «Hva er det 

du vil?». Hva er det du vil ? Hva er det du vil? 

Ta så med deg erfaringene fra å stille åpne 

spørsmål inn i oppfølgingen av å utfordre dine 

kolleger, underordnede eller 

forbedringsgrupper med spørsmålet om hva 

det er de vil.

3. Øv deg på å la stillheten råde om ingen har 

noe umiddelbart å si. Bruk tiden på å tenke 

over hva de(n) andre har sagt. Hva er 

utfordringen deres?

4. Øv deg på å «jorde» fokuspersonen(e). Om 

problemet er sjefen, ledelsen eller klimakrisen, 

hva kan du spørre om for å bringe perspektivet 

inn i fokuspersonen(e)s konkrete hverdag? 

Spør om hvordan utfordringen utspiller seg i 

det små, i hverdagen. Spinn videre derfra. De 

skal sette seg mål, og de skal formulere tiltak. 

Husk SMERT målsetning!

Til hvordan å komme i gang hjemme:



OVERORDNET MÅL MED LEAN
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Kontinuerlig forbedring

Kundetilfredshet

• Tar alltid  

utgangspunkt i  

kundens behov

• Fokus på de  

aktivitetene som  gir 

verdi for  kunden

Medarbeider-

tilfredshet

• Respekt for  

mennesker

• Utvikling av  ledere 

og  medarbeidere

• Involvering

Ledetid

• Fjerne sløsing

• Frigjøre tid til 

verdiskaping

• Skape flyt

• Jobbe smartere

Kvalitet

• Gjøre ting riktig  

første gang

• Ikke bare  

brannslukking,

men stoppe opp 

og finne  årsaken 

til  problemene

Produktivitet og 

kostnader

• For å være  

konkurransedyktig 

må man gjøre mer 

med mindre

• Flyt, kvalitet,  

fjerne sløsing,  

jobbe smart

Hvordan å etablere konsensus og bredt leder- og medarbeiderengasjement

MÅL

Gi langsiktig 

suksess for  

organisasjonen,

kunder, ansatte og

eiere
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3. Eliminer sløsing

og skap flyt

• Fjern/forenkle
de aktivitetene  
som ikke  
trengs  
(sløsing)

• Jobb for at
prosessene  
skjer med  
jevnlig  
hastighet

5. Kontinuerlig  
forbedring

• Streb etter den  
perfekte  
prosessen

• Skap synlighet  
rundt måltall  
og jobb aktivt  
for kontinuerlig  
forbedring

1. Spesifiser verdi 
fra kundens  
perspektiv

• Hvem er
kunden og hva  
er deres  
behov?

2. Identifiser

verdikjeden

• Kartlegg alle
prosessene

• Hvilke  
aktiviteter gir  
verdi for  
kunden

• Hvilke gjør  
ikke det  
(sløsing)?

4. Etterspørsels-
basert  produksjon

• Gjør
oppgavene når  
de blir  
etterspurt av  
kunden

• Lever hva
kunden vil ha,  
til avtalt tid i  
avtalt mengde  
og med den  
forventede  
kvaliteten

DE FEM GRUNNPRINSIPPENE I LEAN



Hvor vil vi?

Hvordan er det nå?

SKJEMATISK BILDE

Måte å tenke på ved alle forbedringer

Hvor er vi?

Visjon, målProblem oppstår 

når det er forskjell 

på mål og ståsted

Hvordan 

måler vi at vi 

er på rett vei?
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Plan

Hva vil vi bedre på?

Hva trenger vi 

gjøre?



HVORDAN SE PLANARBEIDET 
SAMMEN MED DET VI HOLDER 

PÅ MED HVER DAG I EN 
SAMMENHENG?
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HOSHIN KANRI
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Visjon/verdier/strategi

Taktiske mål

KPI’er/operativt

forbedringsarbeid

Mål 

og 

KPI’er Resul

-tater

Hoshin Kanri sikrer flyt av 

informasjon som går «gjennom» 

hele organisasjonen. Mål 

kommuniseres fra ledelsen, og 

resultatene leveres fra 

organisasjonen basert på 

forbedringsarbeid forankret i 

organisasjonens visjon, verdier og 

strategier. 



HVA ER «MASTERPLAN»?

Med ”Masterplan” sikter vi til en planmetode som realiserer ”Hoshin Kanri”. 

Ho = stjerne

shin = kompass/retning

Kan = metode/fremgangsmåte

Ri = gjennomføring

På engelsk kaller man gjerne denne metoden for ”policy deployment”.

Formålet med metodikken er tredelt:

1. Sikre at strategiplaner er laget slik at strategiene utgår direkte fra de overordnede målene vi setter oss. 

Handlingsplanene bør på tilsvarende vis utgå direkte fra strategiene vi har valgt.

2. Sikre at strategiene, og oppfølgingen av dem, er koblet klart og tydelig mot parameter vi følger opp 

med nøkkeltall (ofte innen områdene kost, kvalitet, leveranse og HMS).

3. Sikre at oppfølgingen av strategiene og handlingsplaner baseres på at de ulike avdelingene nedover i 

organisasjonen aktivt deltar i utvikling og justering av sine egne planer og delmål, basert på ledelsens

overordnete mål og resultatoppnåelsen underveis.
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PLANER/EKSEMPEL
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1) Overordnete mål med relevante nøkkeltall.

2) Strategier for å realisere målene.

3) Overordnete tiltak for å realisere strategiene (handlingsplan).

4) Konkrete tiltak for å realisere handlingsplanen (aktivitetsplan).

Aktivitetsplaner



VEIEN VIDERE

– Vi har små utfordringer vi ønsker å jobbe med

– Bruk kompetansen, vær tro mot metoden og lær underveis

– Jeg ønsker å utvikle min kompetanse så jeg ser mer om hvilke muligheter som ligger i 

å bruke LEAN metoden

– Hvor kan vi finne inspirasjon og se andre gode LEAN virksomheter

– Vi har store utfordringer som vi ser vi trenger hjelp til

– Kjenner et bra konsulent selskap med dyktige mennesker.  Vi tar gjerne et 

uforpliktende møte med dere

© Copyright - www.flowit.no



HVA NÅ?

– Vi har små utfordringer vi ønsker å jobbe med

– Bruk kompetansen, vær tro mot metoden og lær underveis (snurr PDCA)

– Jeg ønsker å utvikle min kompetanse så jeg ser mer om hvilke muligheter som ligger i å bruke 

LEAN metoden

– Hvor kan vi finne inspirasjon og se andre gode LEAN virksomheter

– Vi har store utfordringer som vi ser vi trenger hjelp til

– Kjenner et bra konsulent selskap med dyktige mennesker.  Vi tar gjerne et uforpliktende 

møte med dere

– Facebook

– Linkedin (tio)

– Abonner på vårt nyhetsbrev og vær den første til å få nyttige opplysninger fra Flowit.

– Flowit.no
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https://www.facebook.com/Forbedringsomvirker
http://www.linkedin.com/in/tomivaromdahl
https://flowit.no/
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TAKK FOR NÅ!

Tom Ivar Omdahl (tom.ivar@flowit.no)

Hans Monsen (hans@flowit.no)



Apply Leirvik

FILM
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