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JonJon RognesRognes

Nibba ConsultingNibba Consulting

nibba.senibba.se

Lean ServicesLean Services

FlFlöödesorienteringdesorientering
Strukturerat och standardiseratStrukturerat och standardiserat

FFöörbrbäättringskompetensttringskompetens
MMäätning och feedbacktning och feedback

TeambaseratTeambaserat, delegerat ansvar, delegerat ansvar
FokusFokus

BasicsBasics

Ordning och redaOrdning och reda
Rent, enhetligt, funktionelltRent, enhetligt, funktionellt

KvalitetsmKvalitetsmåål kl käändanda
Veta kriterier, mVeta kriterier, määta och fta och föölja dessalja dessa

ProduktivitetsmProduktivitetsmååll kkäändanda
Veta kriterier, mVeta kriterier, määta och fta och föölja dessalja dessa

BasicsBasics

Ledarskap o attitydLedarskap o attityd
Kommunicerade mKommunicerade mååll
Ledningen synlig och engageradLedningen synlig och engagerad

Rutiner och strukturerRutiner och strukturer
Praktisk formaliseringsgradPraktisk formaliseringsgrad
AnvAnväändbara och anvndbara och anväända rutinernda rutiner

FlFlöödesorienteringdesorientering

ProcesstProcesstäänkandenkande
Optimera flOptimera flööde, ej resurseffektivitetde, ej resurseffektivitet
Processer som fProcesser som föörräändringsverktygndringsverktyg

Just in time, kundtJust in time, kundtäänkandenkande
Arbeta mot kund, efterfrArbeta mot kund, efterfråågebaseratgebaserat
Undvik kUndvik kööer / buffertarer / buffertar

ArbetssArbetssäätttt

StandardiseratStandardiserat
Enhetligt pEnhetligt påå bbäästa ssta säätt ftt föör sammar samma
uppgiftuppgift
Undvika onUndvika onöödiga momentdiga moment

StruktureratStrukturerat
Enkla verktyg och strukturerEnkla verktyg och strukturer
Dokumentera fDokumentera föör egen skullr egen skull
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FFöörbrbäättringskompetensttringskompetens

StStäändiga fndiga föörbrbäättringar pttringar påå operativ nivoperativ nivåå
KaizenKaizen, utvalda grupper, utvalda grupper
LLööpande och strukturerat, heltpande och strukturerat, heltääckandeckande

ÖÖvergripande genomgvergripande genomgåångar /ngar / redesignredesign
Regelbunden processgenomgRegelbunden processgenomgåång,ng,
avdelningsexterna resurser,avdelningsexterna resurser,
projektformprojektform

MMäätning och feedbacktning och feedback

MMäätning av produktivitet och Qtning av produktivitet och Q
Detaljerat och pDetaljerat och påå individnivindividnivåå lokaltlokalt
Fokus pFokus påå anvanväändbarhet, ej pndbarhet, ej påå
aggregeringaggregering

UppfUppfööljning och feedback lokalt och dagligenljning och feedback lokalt och dagligen
Tavlor i produktionenTavlor i produktionen
CoachingCoaching och daglig feedbackoch daglig feedback

ProduktionsorganisationProduktionsorganisation

Teams och delegerat ansvar, flexibilitetTeams och delegerat ansvar, flexibilitet
UtUtöökade befogenheterkade befogenheter
Beslut pBeslut påå lläägsta mgsta mööjliga nivjliga nivåå
RegelbundnaRegelbundna resultatmresultatmöötenten

On the job trainingOn the job training
TillTilläämpat lmpat läärande, undvik klassrumrande, undvik klassrum

ProduktionssystemProduktionssystem

SmSmåå maskinermaskiner
ProduktionsvProduktionsväänlig designnlig design
FlFlöödesdes--layoutlayout
KortaKorta ststäälltiderlltider
TPM, TotalTPM, Total ProductiveProductive MaintenanceMaintenance
Inga mellanlagerInga mellanlager

Vanliga misstagVanliga misstag

 Obalanserade insatserObalanserade insatser
–– ÖÖverfokusering pverfokusering påå en komponenten komponent

 Kopiering avKopiering av ””BestBest PracticePractice””
–– Oreflekterad tro pOreflekterad tro påå andras lyckade landras lyckade löösningarsningar

 StabsavdelningsStabsavdelnings--syndrometsyndromet
–– Akademiska specialister lAkademiska specialister låångt frngt fråån produktionn produktion

Vanliga misstagVanliga misstag

 UthUthåållighet och full tilltro saknasllighet och full tilltro saknas
–– FFöörvrvääntar sig snabba resultat, ger uppntar sig snabba resultat, ger upp

 ÖÖverarbetatverarbetat –– fföör komplicerade systemr komplicerade system
–– ITIT--baserade svbaserade svåårarbetade lrarbetade löösningarsningar

 Fel personer involveradeFel personer involverade
–– KrKräävs tung koppling till linjeansvariga och chefervs tung koppling till linjeansvariga och chefer


