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Lean er lederstyrt, 

medarbeiderdrevet 

forbedring… 

…av hva? og hvorfor? 

Bli lean 



FOR Å ENDRE RESULTAT MÅ DU ENDRE MÅTEN Å ARBEIDE PÅ 

PROSESSER 

Kompetanse Lederskap Kultur Vaner 

Resultat 

Kvalitet 
Produktivitet/ 

økonomi 
Arbeidsmiljø 

Leveransetid/ 

tilgjengelighet 

"Fokus på 
arbeidsoppgavene" 

Ole Einar Bjørndalen 



LEAN FJERNER DET SOM IKKE SKAPER VERDI FOR BYGGHERREN OG 
REDUSERER PROSJEKTRISIKO 

• “All we are doing is 

looking at the time 

line, from the moment 

the customer gives us 

an order to the point 

when we collect the 

cash. And we are 

reducing the time line 

by reducing the non-

value adding 

wastes.”  

– Taiichi Ohno  



Å ta ut effektene: 
 

• Øke fortjenesten per prosjekt 

• Redusere medgått tid per prosjekt for å kunne 

levere flere prosjekter 

• Levere høyere kvalitet innenfor samme 

kostnadsramme 

Sløsing er: 
 

• Overproduksjon 

• Ineffektive prosesser 

• Feilretting 

• Venting 

• Leting  

• Lager 

• Unødig transport 

• Ikke tilpassede 

systemer 

• Ikke utnyttet 

menneskelig 

potensiale 

• Kunder som avslutter 

kundeforholdet 

• Sløsing med kundens 

tid 

• Sløsing med vann 

og/eller energi 

Å JOBBE ETTER "LEAN" INNEBÆRER Å FJERNE SLØSING, LÆRE AV 
ERFARINGER OG HENTE UT GEVINSTER 
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IMPLEMENTERING AV LEANKULTUR I EN NORSK BEDRIFT I BA-
BRANSJEN VISER NOE AV POTENSIALENE SOM LIGGER DER 

Hva fant vi* Hva gjorde vi Realisert gevinst 

• Mangelfulle overleveringer 
• Mangelfull  bruk av 

kalkyle/budsjett 
• Mangelfull måling og 

rapportering 
• Lite disiplin til krav 
• Uklare roller og 

ansvarsområder 

Avdeling 

Prosjekt-
styring 

• Kartlagt prosesser og overleveringer 
• Definert forbedringsprosjekter for å få kultur og metodikk på 

plass 
• Strukturerte opp møter med agenda, deltagere, aksjoner 
• Laget ny prosjektgjennomføringsmodell stage/gate 
• Innført ukentlige målinger mot milepæler 
• Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe 
• Revidert kontraktsmal - bruker muligheter og risiko 

• Mangelfull  bruk av 
kalkyle/budsjett for varer og 
timer 

• Mangelfull planlegging 
• Forstyrret flyt 
• Feil målinger 
• Mangel på konsekvent ledelse 

Produksjon • Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe  
• Innført målinger, funnet fakta og rotårsaker, og satt inn tiltak 
• Analysert avvik og funnet rotårsaker - tiltak 
• Definert forbedringsprosjekter for å løse problemene, 

opparbeide kultur 
• Innført enklere rapporter 
• Innført strammere oppfølging 

• Mangelfull  bruk av 
kalkyle/budsjett for varer og 
timer 

• Planer og underlag riktige og 
på rett tid (OTIF) = 0,56 

Administrasjon 
og prosjektering • Definert kunder og beskrevet "verdi" 

• Innført målinger, finner fakta - funnet rotårsaker og satt inn 
tiltak 

• Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe ** 
• Innført visuell styring for kommunikasjon av resultater 

* Utvalgte funn i utvalgte avdelinger 

Øk. res. øket 
med tilsv. 

12% av oms. 
 
 

OTIF > 95% 
 
 

Skader 
redusert 
med 80% 



-27% 

Tapte soningsdøgn 

-51% 

Antall timeverk 

-88% 

Byggetid 

HAUGESUND FENGSEL 

Bruker:  Kriminalomsorgen (KO) 

Byggherre:  Statsbygg 

Oppgradering av brannsikring med slokkeanlegg 
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INNFØRING AV LEAN I BEDRIFTER. STANDARDISERT 
FORBEDRINGSMETODIKK SIKRER GJENNOMFØRING 

KOMMUNIKASJON 

Erfaringer  

Evaluering 

› Gjennomførte 
prosjekter evalueres 
ift plan, effekt, 

kompetanse, 
eierskap, 
engasjement. Evt 
oppdatering av 
opplæringen. 

Forbedring 

› (Prioritering av tiltak) 
› gjennomføring av 

forbedringer.  

› Gevinstrealisering 
› Visuell styring 
› Vise at det nytter 

 

Opplæring 

› Gult og grønt belte 
etter fastlagt 
matrise/krav.  

› Veiledning og 
coaching av 
prosessveiledere og 
ledere 

› Utvikle ansatte som 
tør, vil, kan og får lov 
til 

Detaljering 

› Beslutning 
› Organisering 
› Sette retning og mål 

› Komm.plan 
› Skape forståelse for 

behovet for endring 
› Vite hva vi bruker 

forbedringene til 
 
 

Sikring 

› Lean ledelse (være 

tilstede, spørre, 
utfordre) – sikre at 
forbedringer blir 
værende og ikke 
faller tilbake 

› Visuell styring 

Prioritering 

› Nye forbedrings-

prosjekter  
prioriteres basert på 
analyser, funn fra 
revisjoner, behov etc 

› Data, fakta, 
rotårsaker 

Dokumentasjon 

› Dokumentasjon av 
ny beste praksis 



Hvilket problem 
prøver vi å løse? 

EGEN LEAN-TRANSFORMASJON 

VERDIDREVET HENSIKT/"SANN 
NORD" 
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FUNDAMENT 

P
R

O
S
E
S
S
F
O

R
B

E
D

R
IN

G
 

U
TV

IK
LE

 E
V

N
E
 

Hvordan forbedrer vi 
arbeidet? 

2 

Hvilke tanker og 
mindset preger oss 

5 

Hvordan bygger vi 
opp evne og 
kunnskap? 

3 

Hva slags lederskap 
og styringssystemer 

er det behov for? 

4 

STYRINGSSYSTEMER 



SUKSESSFAKTORER 

• Unngå at avdelinger sparer en time i egen avdeling som sum 
gir fire timers ekstra forbruk andre avdelinger 

• Beslutt hvor dere skal, legg en plan 
• Gjennomfør planen 
• Korriger ved behov 

• Ledere er rollemodeller 
• Opplæring og praktisering 
• Åpen og transparent kommunikasjon 

UTHOLDENHET 

DET HANDLER OM 

MENNESKER 

MÅL, VISJON OG PLAN 

FOKUS PÅ HELE 

VERDIKJEDEN 

– Success is not final, failure is not fatal: It‘s the courage to 
continue that counts.  
   Winston Churchill 
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• Flere tusen aktører og 
dokumenter 
– Byggherreorganisasjonen 
– RI'er/konsulenter/arkitekter 

– Entreprenørorganisasjonen, 
TE/HE, UE, UUE 

– Leverandører i 
byggevareindustrien 

– Bemanningsbyråer, transportører 

– Overleveringer 
– Filer, tegninger, spesifikasjoner 
– Sjekklister, kontrollplaner, 

beregninger 
– Ulike kontrakter, kontraktstyper og 

samarbeidsformer 

• Preget av 
– Lav lønnsomhet 

– "Krangling" - revirhevding 

– Kvalitetsfeil, byggefeil 

– SHA- og HMS-slurv og -utfordringer 

– Høy byggeaktivitet 

– Mangel på arbeidskraft og 
konkurranse utenfra 

– Skjerpede krav til energieffektivitet 

– Universell utforming / brukskvalitet  

– Økende politisk utålmodighet i 
areal/reguleringssaker/ 
gjennomføring 

Å KREVE LEAN ER Å STILLE KRAV OM HVORDAN ANDRE LEDD (SOM 
ENTREPRENØRER) SKAL PLANLEGGE OG GJENNOMFØRE ARBEIDET 

Initiering og 
programfase 

Det stilles krav til materialer og sluttprodukt, til minstelønn, forhold hos (under-) leverandør 
med mer, men ikke til hvordan aktørene planlegger og gjennomfører arbeidet 

Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Byggefase 
Reklamasjons-

fasen 



EN RASK BRAINSTORM VIL GI SOM RESULTAT ET HAV AV MULIGE 
FORBEDRINGER 

• Hvor går det galt for BH i andre verdikjeder? 

– Konkurser 

– HMS 

– Sosial dumping 

– Overleveringer 

– Rettssaker 

– Reklamasjoner 

– Tillegg og krav 

– Alle former for "sløsing" 

 

"Sløsing" ender opp som krav mot byggherren. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uj5j9-AGEdkpFM&tbnid=VlULIe0IhT80QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://larsegeland.wordpress.com/2010/05/26/sosial-dumping-med-enkeltpersonforetak/&ei=gmctUsCGD8Og4gTAqIHABg&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNGSYb2sk0apIvp7P9PyL2RVhOvv8Q&ust=1378793714211213


Fordeler 
• Fordi lean er en filosofi, så vil dette 

aldri være en moteretning 
• Målet er kontinuerlig forbedring eller 

"perfeksjon" 

• Gjøres via og gjennom ledere - 
involverer og utfordrer ansatte til å 
delta og bruke hele seg 

• Krever tålmodighet og utholdenhet 
• Krever mot og vilje til samarbeid 

• Reduserer risiko gjennom involvering, 
bedret planlegging, færre 
prosesssteg/arbeidsoppgaver og 
bedre oversikt 

Ulemper  

• Krever mot 

• Det er få kvikk-fikser 

• Utfordrer det eksisterende 

• Kan bli undervurdert fordi det "bare 
er sunn fornuft" 

• Må også få konsekvenser for interne 
systemer 

Å JOBBE MED LEAN ER Å VILLE DET BESTE GJENNOM Å UTFORDRE 
DET EKSISTERENDE 

Byggherrer som tør vil kunne få store fordeler ved å satse på lean som langsiktig tenking. Innføring er 
tilsynelatende enkelt, men krever klar målsetting, ekte vilje til endring og oppfølging. 

 

Gevinster vil komme i form av kulturendring, færre feil, kortere byggetid, mer egnede bygg som er riktige første 
gang, gode byggeprosesser – gode bygg på kortere tid til lavere pris. K
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LEAN COMMUNICATIONS AS ER ET RÅDGIVNINGSMILJØ SOM ER 
SPESIALISERT PÅ LEAN–PROSESSER I NORSKE BEDRIFTER 

› Stiftet 2009 - gj.snitt alder: 44 år 

› Privat og offentlig sektor 

› Har jobbet mye i BA-industrien, mest i 

entreprenørleddet, men mer og mer med 

BH og byggevareleverandører 

› Oms. 2013: ca MNOK 24 



Lean Communications AS er et rådgivningsmiljø som er spesialisert på Lean–prosesser i norske 
bedrifter. Selskapet har på få år utviklet seg til å bli et viktig kompetansemiljø, blant annet i 
byggenæringen, og teller i dag 17 ansatte. Selskapet er i vekst og henter fortløpende nye spesialister 
for å møte den stadig økende etterspørselen. 
 
www.leancommunications.no 

Jørn Tøien 

jornt@leancommunications.no 

 

918 39 397 


