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Hva er Lean?Hva er Lean?

Lean betyr eliminering av sløsing (Liker  2006)…Lean betyr eliminering av sløsing (Liker, 2006)

”den eneste vi gjør er å se på tidslinjen fra det øyeblikket kunden gir gj p j y g
oss en ordre til det punktet vi får pengene. Og vi reduserer den 
tidslinjen ved å eliminere sløsingen”

”All we are doing is looking at the timeline from the moment the 
customer gives us an order til the point we collect the cash. And 
we are reducing that time line by removing the waste”

Taiichi Ohno  1988Taiichi Ohno, 1988
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Lean- Vs  MasseproduksjonLean Vs. Masseproduksjon…

OK  i h  s l t ” is ”  h  å?!OK, vi har svelget ”grisen”, hva nå?!

Fabrikken

Råvarer

Varer i arbeid
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Lean Production: Lean Production: Lean roduct on  Lean roduct on  
The Toyota Production System (TPS)

Basert på Basert på 
i i   i i   prinsippene og prinsippene og 

arbeidsprosessene arbeidsprosessene 
h  T th  T thos Toyota…hos Toyota…

Liker (2004)
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Liker (2004)



Fem Lean Prinsipper:Fem Lean Prinsipper:

1 V di (V l )1. Verdi (Value)
2.Verdistrøm (Value stream)( )
3.Flyt (Flow)
4 S  (P ll)4.Sug (Pull)
5.Fullkommenhet (Perfection)5.Fullkommenhet (Perfection)

Womack og Jones (1996)
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Verdistrømskartlegging:gg g
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Verdistrømskartlegging i praksis:gg g p
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Liker (2004)
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Liker (2004)



Visual Management Visual Management –– 5S5S

Sikre

Standardiserer

Skinner

Systematiserer <5S på Japansk>

Sorterer
1. Seiri
2. Seiton
3 S i3. Seiso
4. Seiketsu
5. Shitsuke
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Livet uten 5S:Livet uten 5S:
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Livet med 5S:Livet med 5S:
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Standardisering av prosesser:Standardisering av prosesser:
“De første at jeg gjorde var å standardisere De første at jeg gjorde var å standardisere 
jobbene. Og så instruerte jeg arbeiderne på 
produksjonsgulvet om å revidere metodene produksjonsgulvet om å revidere metodene 
kontinuerlig, ved å forklare at “du stjele 
penger fra selskapet om du ikke forbedrer penger fra selskapet om du ikke forbedrer 
metodene deres hver måned””

Taiichi Ohno (1946)
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Omstillingsreduksjon Omstillingsreduksjon -- SMED:SMED:
A – Observere og registrere alle aktivitetene som skjer i en omstilling
B S p  kst n   int n  kti it tB – Separere eksterne og interne aktiviteter
C – Gjøre interne aktiviteter om til eksterne aktiviteter
D – Strømlinjeforme alle aktivitetene D Strømlinjeforme alle aktivitetene 
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Refleksjon: Lean som en fossRefleksjon: Lean som en foss…
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Et tale om lager: Innsjøen og steinene… Et tale om lager: Innsjøen og steinene… Et tale om lager: Innsjøen og steinene… Et tale om lager: Innsjøen og steinene… 
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Spø smål?!Spørsmål?!

dar l j po ell@ntn nofi sintef no/erip
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daryl.j.powell@ntnu.nowww.sfinorman.no www.sintef.no/erip 


