Hva er Lean?	

Kapittel 2	


Historiske perioder	

Håndverkssamfunnet	


Masseproduksjon	


Lean 	

produksjon	


Menneske	


Høy kompetanse.	


Lav kompetanse, spesialist	


Kunnskapsrik. lagspiller	


Maskin	


Små universal maskiner	


Store spesialiserte	

maskiner	


Fleksibel utrustning,
flerfunksjonelle	


Metode	


Liten standardisering	


Fast standard	


Fleksibel standard	


Ledelse	


Sterk faglig (Mester)	

ledelse	


Top Down	


Team	


Planlegging	


Mellomstore 	

lager	


Høyt forbruk, 	

PIA og lager	


En stykk flyt	


1950 - Utvikling av TPS	

I en tid med knappe ressurser tok
Taiichi Ohno og hans team tak i
Fords filosofi og endret det fra
masseproduksjon til å passe en
mer fleksibel produksjon
	

Effektiv flyt, raske omstillinger
(SMED), små lagre (JIT),
standardisert arbeid og
teamorganisasjon i
forbedringsarbeidet (Kaizen)	


Taiichi Ohno	


1989 - utvikling av Lean	

På 80-tallet åpnet Toyta fabrikker i USA og
senere i Europa. De får samme høye kvalitet
og effektivitet som i Japan	

Toyota introduserer TPS hos leverandørene	


MIT gjennomfører en stor undersøkelse om
effektivitet i hele verdens bilfabrikker og i
1991 skriver Womack en bok om
prinsippene i TPS og kaller det for LEAN	

Rundt 2000 blir LEAN et begrep i Skandinavia	


Kiichiro Toyoda	


Utvikling av TQM
•Vi starter I USA rundt 1925med
bruk av induktiv statistikk for
kvalitetskontroll av Shewhart.
•Dette var starten på å erstatte
sluttkontroll/ produktkontroll med
prosessorientert kvalitetskontroll

1949 	

Long-term seminars on management
control including quality control were
held.	

1950 	

W.E. Deming run eight-day quality control
courses. After that, quality control (QC)
was developed into TQC.	

1980 	

TQC was reimported as TQM from Japan
into the United States.	


	


Kvalitetsledelse, TKL/TQM og
Lean
Fokus på kundeverdi
og verdi for samfunnet

1.	

Kundeverdi	


Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse)	


Kvalitet

2.	

Verdikjede	


3. Flyt	


Kostnad

Leveranse

HMS

4.	

Trekk (JiT)	


5.	

Kontinuerlig 	

forbedring	


Lean Verdistrøm	

Forbedrings- og
innovasjonskultur

LEAN:
1. Definer hva som er
verdi for kunden
2. Skap en verdikjede
uten tap
(muda, sløsing)

Spesifiser kundeverdi for hver produktfamilie sett med
sluttbrukers øyne (”VOICE OF THE CUSTOMER”)
Identifiser alle trinn i verdikjeden for hver produktfamilie,
og fjern alle trinn og alle aktiviteter og all praksis som
Ikke skaper noen verdi (muda).
Sørg for at de gjenværende verdiskapende
prosesstrinnene gjøres i en tett og samkjørt rekkefølge
slik at produktet flyter uanstrengt mot kunden.

3. Skap flyt uten stopp

Når flyt er på plass, la kunden trekke verdi fra den
aktiviteten før!
4. Innfør ”Sug-prosess”
5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

Når prosesstrinnene over resulterer i en større
gjennomsiktighet slik at ledere og team kan fortsette å
fjerne alle typer sløsing, jobb mot den perfekte løsningen
gjennom kontinuerlige forbedringer (KF)
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1. Fokus på maksimal kundeverdi	

LEAN
1. Definer hva som er
verdi for kunden
2. Skap en verdistrøm
uten tap (muda)

Temaer:
- Hva er kundeverdi?
-Kvalitet, funksjon
og løsning (QFD)
- Fokus på de vitale få
- BKX/Kano modellen

3. Skap flyt uten stopp
4. Innfør ”Sug-system”
5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

8

Prinsipp 1: Kundeverdi	

Metoder:
•
•
•
•
•

Markeds- og kundeundersøkelser
Kundeobservasjon (observasjon, LAMDA, 5 step Discovery)
Spørreskjemaer
Oppfølging av kundehenvendelser (klager som gullgruve..)
Fokusgrupper med potensielle kunder ved utvikling av nye
produkter

TQM Center Norway	
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2. Verdistrøm uten muda	

Temaer	


LEAN

• Identifisere verdikjeden 
Beskrives og optimaliseres 	

• Muda analyse	

• Systematisk fjerning av
unødvendig muda	


1. Definer hva som er
verdi for kunden
2. Skap en verdistrøm
uten tap (sløsing/muda)
3. Skap flyt uten stopp

5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

Endring

Nå sutuasjonen Ønsket situasjon

4. Innfør ”Sug-prosess”
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Metoder:
VSM. Kartlegging av verdikjeden – først internt så også eksternt
Organisering av virksomheten i verdikjeder.
Fjerning av muda

VSM	


•

Kartlegging av verdikjeden
skjer med en
verdistrømanalyse. På
engelsk ”Value Stream
Mapping”.	


•

Organisering i verdikjeder er
et meget effektivt verktøy til
flyt. Men det krever stor
forandring i mange
virksomheter.	
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Flytskjema & spagettidiagram	

Hva: Flytskjema er et hjelpemiddel for å kommunisere hvordan en prosess
er definert
Spagettidiagram er et hjelpemiddel for å identifisere bevegelse for å utføre
en aktivitet
Spagettidiagram er illustrativ – utfører man
en analyse eller er man en profesjonell
”gåer”

Prosess	


Start

Akt.
1

Akt.
2

INPUT
Materialer
Instruksjoner
Menneskelige ressurser
Maskiner
Resept/prosessbetingelser
Osv

AKTIVIT
OUTPUT
Fysisk
vare
ET
1
Dokumentasjon

Akt.
3

Slutt
INPUT

Materialer
Instruksjoner
Menneskelige ressurser
Maskiner
Resept/prosessbetingelser
Osv

AKTIVIT
OUTPUT
Fysisk
vare
ET
2
Dokumentasjon
TQM Center
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Verdiskapende og 
ikke-verdiskapende-	

Verdiskapende:
Kunden må være villig til å betale for det
Aktiviteten må fysisk endre produktet eller tjenesten
Aktiviteten må gjøres feilfritt

Ikke verdiskapende = MUDA= TAP
Forretningsmessig nødvendig
Tilfører ingen verdi til
produktet eller tjenesten
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De 7 mudakategoriene	

Unødvendige
bevegelser av
medarbeidere eller
emner i en prosess	


Overproduksjon	

For mye, for tidlig
eller for hurtig	


Transport	

Unødvendig transport av
emner eller medarbeidere
mellom prosesser	

Ventetid	

Medarbeidere eller
emner som venter på
en arbeidsgang avsluttes	


Omarbeid	

Sortering,
gjenbearbeidning 	

Lager	

Materialer som ikke får tilført
verdi	


TQM Center

Overforedling	

Foredling ut over
kundens ønsker	
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Produktets gjennomløpstid	

• Verdiskapende tid er en liten del av
gjennomløpstida	

	

• Tradisjonell kostnadsredusering
fokuserer ofte på den verdiskapende tida	

	


Muda
verdiskaping

Emballering

Venting

Støping	


Transport

Rigging

Maskinering

Lagring

TQM Center Norway	


Sammenstilling

Lagring
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Mudaanalyse	

Kategoriser aktiviteten og
registrer tid og avstand

TQM Center
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Prinsipp 3. Skap flyt 	

	


Kurstemaer:	

- Flyt strategi	

- JIT	

- Signalstyring (kanban)	

- Ordretavler	

- Raske omstillinger (SMED)	


LEAN
1. Definer hva som er
verdi for kunden

	

2. Skap en verdistrøm
uten tap (sløsing/muda)

5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

MATERIALFLYT	


DISP	


GRAN	


TABL	


PAKKE	


NEDSTRØM	


4. Innfør ”Sug-prosess”

OPPSTRØM	


3. Skap flyt uten stopp

Lean produksjon: Sug system	


SUGSIGNAL
(KANBAN) INFORMASJONSFLYT	


TQM Center

ENDRING I
BEHOV
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Skap flyt	

Metoder:
• Flytte prosesser tett sammen.
• Fjerne muda.
• Små seriestørrelser.
• JIT
• Stabilisering av prosesser
(fjern flaskehalser)
•

•

	

•

•

TQM Center

Stabile prosesser er en
forutsetning for flyt. Det
gjelder både produksjon og
administrative prosesser.	

Husk at det først er snakk
om reelt flyt, når varene
flyter mellom verdiskapende
aktiviteter.	

Ikke-verdiskapende
aktiviteter må vekk for å
oppnå flyt.	
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Hva er effekten av kort
gjennomløpstid?	

•
•
•
•
•
•

Raskere svar ved endringer i behov
Færre parallelle arbeidsordre – enklere å holde
oversikt
Mindre varer i arbeid (mindre produkter i arbeid
PIA)
Mindre kapitalbinding
Enklere å holde orden
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Prinsipp 4: 
Trekk produktene gjennom
LEAN
verdiflyten	

1. Definer hva som er
verdi for kunden
2. Skap en verdistrøm
uten tap (sløsing/muda)
3. Skap flyt uten stopp

Kurstemaer:
- Ordrestyring (signal)
- Produksjonstavler
- Visuell styring

4. Innfør ”Sug-prosess”
5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

TQM Center Norway	
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Prinsipp 4: Skap trekk	

Verktøy:
Avkortning av gjennomløpstiden med flyt er det viktigste verktøy.
Avkort tidshorisonter på alle
aktiviteter – planlegging, målinger mm.
• Mange virksomheter
Visuell styring i struktur, planlegging,
arbeider for å skape ro og
ordrer mm.
for å være klar til ordre.	

•

•

TQM Center

Ordre som kanskje aldri
kommer.	

• Ved trekk skal virksomheten være klar til
ordre. Hele tiden.	

Forutsettingen for dette er
at man har overkapasitet.
Skapt ved å fjerne sløsing.	
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Skap trekk	

Målet med flyt er bl.a. å redusere ledetiden i verdikjeden
slik at aktiviteter og prosesser først skal startes når det er
et reelt kundebehov
Dette handler om å gjennomføre flest mulige steg i kjeden
basert på ordre fra kundene

TQM Center

22

Sug system	

Et sugsystem eliminerer/reduserer lageroppbygging mellom prosesstrinnene fordi det
trigges produksjon/pakking kun når det er nødvendig.
Tradisjonell produksjon: Skyvesystem
(ERP)

Lean produksjon: Sug system

MATERIALFLYT	


TABL	


PAKKE	


INFORMASJONSFLYT	


DISP	


GRAN	


SUGSIGNAL
(KANBAN)	


TABL	


PAKKE	


NEDSTRØM	


GRAN	


Oppstrømsaktiviteter
leverer produserte enheter
– ikke nødvendigvis slik
behovet tilsier	


OPPSTRØM	


DISP	


NEDSTRØM	


OPPSTRØM	


MATERIALFLYT	

Nedstrømsaktivtet som
signaliserer behov fra
oppstrøms-aktivitetene	


INFORMASJONSFLYT	


ENDRING I
BEHOV	


ENDRING
I BEHOV	


• Skyvsystem krevere at alle aktiviteter må replanlegges når kundebehov endrer seg 	


• Sug- system kan tilpasse seg endringer ved å
oppdatere behovet i sluttaktiviteten.
Oppstrøms- aktiviteter må forholde seg til
dette.	


TQM Center Norway	
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Prinsipp 5: 
Kontinuerlig forbedring	

LEAN
1. Definer hva som er
verdi for kunden
2. Skap en verdistrøm
uten tap (sløsing/muda)
3. Skap flyt uten stopp

Temaer:	

	

- PDSA-hjulet	

-A3 kommunikasjon	

- Faste tavlemøter	

- Hverdagsforbedringer	


4. Innfør ”Sug-prosess”
5. Skap en tilstand av
kontinuerlige
forbedringer

TQM Center Norway	
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Forbedringspyramiden	

Lederteam

Oppfølging
av KPI-er (A3/3G)

Tverrfaglige
KF prosjektteam
Faste KF-team

Kroniske
problem
Kontinuerlige
forbedringer
Kjent
årsak?

Hverdagsforbedringer

Ja

Dags/ukemøter Vi-plan ç

TQM Center Norway	
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Standardisert arbeid	

Standard 	

Arbeidsbeskrivelse 	

(SAB) (SOP)	


Detaljer for
hvert trinn

TQM Center Norway	
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Sterke team	

10-15 min med fast agenda	

	

• PUKK: 	

– Kontroller – Status	

– Korriger – opprettholde og
forbedre det som trengs	

– Planlegg ny dag/uke	


• Oppdater visuell informasjon	

	

• Alle med	


Verktøyene	

Prinsipper for
verdiskapende
Samspill:
1. Fokus på maksimal
kundeverdi
2. Skap en verdistrøm
uten tap (muda)
3. Skap flyt uten stopp
4. Innfør sug-prinsippet

	


MUDA	

(tap)	


o Overproduksjon	

o Tungvinn
prosess	

o Lager	

o Transport	

o Gangtid	

o Venting	

o Vrak	


5. Skap en tilstand av
medvirkning og
kontinuerlige
forbedringer

Kaizen	

KF	


Verdistrøm	

analyse	


5 S	


Kanban	


Standardisert	

Produksjon	


SMED	


Poka 	

Yoke	


Etc.	

Etc.	


TQM Center
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