
Når vi snakker Lean, er det ensbetydende 
med at lave forbedringer ved at udvikle med-
arbejdere, skabe flow i produktionen, fjerne 
spild, forbedre kvaliteten osv. Som oftest i be-
stræbelserne på at øge output eller forbedre 
kvalitet inden for de eksisterende rammer. 
Rammerne kan både være fysiske, altså plads 
og udstyr, eller personalemæssige rammer. 
Mange virksomheder har derfor løbende fo-
kus på at gennemføre forbedringer, også kal-
det Kaizen. 

Ofte er udgangspunktet for disse forbedrings-
tiltag præget af stor varians i processerne, 
enten i form af svingende kvalitetsniveau, 
lang onboarding eller svingende procestid, 

hvor medarbejderen ikke følger standarden. 
Natholdet har sine metoder, dagholdet de-
res, aftenholdet deres osv. Eller Peter kender 
nogle tricks, som han ikke lige har lært fra sig. 
Måske er der startet en ny medarbejder, som 
lige skal lære processen at kende, og bliver til-
fældigt oplært af den nærmeste medarbejder. 
Oplæringens kvalitet kommer til at afhænge 
af, om det lige er Jens eller Kirsten, der er på 
arbejde den dag. Resultatet deraf er stor vari-
ans i processen. 

Der er i mange virksomheder eksempler på 
at der er gennemført forbedringer, hvor man 
har mere fokus på brug af leanværktøjerne og 
jagter forbedringer, frem for at have fokus på 

de bagvedliggende årsager til den utilfreds-
stillende situation. Sagt med andre ord, så 
iværksættes forbedringerne med fokus på at 
reducere det traditionelle spild, og ikke med 
fokus på at træne og udvikle medarbejdere til 
at være kompetente i jobbet. 

Som det ses på grafen på den næste side,  
giver denne tilgang som oftest forbedringer, i 
hvert fald på den korte bane. Udfordringen er, 
at variansen stort set er på samme niveau før 
og efter forbedringstiltagene er gennemført. 
(symboliseret ved den meget forskellige højde 
på de grønne søjler).
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LEAN-ARBEJDETS 
STØRSTE FALDGRUBE

Træning er med til at skabe grundlag for forbedring 
- ved at sikre et stabilt fundament først.

TWI Job Instruktion (JI) og TWI Job Relationer (JR) skaber fundamentet for forbedringer. TWI Job Metode (JM) har fokus på selve forbedringerne og er 
ofte kaldet for Kaizen.

https://www.jyskebank.dk/
https://btp.dk/eng
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Den grå linje viser den gennemsnitlige præstation, som kan være kvalitet, levering og omkostninger.
Orange linje viser den bedste eller hurtigste præstation, som opnås engang i mellem.

UDGANGSPUNKTET FORBEDRINGER

En konsekvens deraf er at medarbejdere stres-
ses og ofte misforstår Lean. Der findes endda 
organisationer, der arbejder med Lean, men bli-
ver nødt til at kalde det noget andet for at undgå 
modstand i organisationen.

Risikoen ved at der er fokus på Lean værktø-
jerne og ikke på kompetenceudvikling gennem 
træning, er at forskellen i kompetenceniveauet 
for medarbejderne fastholdes, og i værste fald 
øges forskellen yderligere. De bedst trænede, 
forandringsparate medarbejdere bliver endnu 
bedre, og dem, som har oplevet mangelfuld 
træning, falder endnu længere bagud. Motivati-
onen falder, frustrationer øges og samarbejdet 
udfordres. Ledelsen har derfor gjort det sværere 
for sig selv at gennemføre en vedvarende for-
bedring.

SÅ ER DET DEN BEDSTE TILGANG? NÆPPE.

En alternativ og langt mere motiverende tilgang 
er at skabe stabilitet først, frem for at fokusere 
på tid, kvalitet eller hvad det nu er, der er for-
bedringspunktet. På den måde skabes et ens-

artet grundlag for at implementere yderligere 
forbedringer, som er vedvarende. Bryd jobbet 
ned, identificer de vigtige trin i jobbet, og træn 
medarbejderne med fokus på sikkerhed, kvalitet 
og dermed også på effektivitet. Uden at stå med 
stopuret og stresse medarbejderne. Gør medar-
bejderne kompetente og trygge i jobbet.

TWI Jobinstruktion er en enkel og yderst effek-
tiv metode til at skabe stabilitet ved systematisk 
at træne medarbejderne og dermed sikre reelt 
standardiseret arbejde. Variansen vil reduceres 
betydelig, hvilket i sig selv giver en effektivitets- 
eller kvalitetsforbedring. Det vigtigste er dog, at 
du har en standardiseret metode at forbedre ud 
fra, hvilket gør dit forbedringsarbejde langt mere 
effektivt, da:

• fundamentet er standardiseret arbejde, 
hvor medarbejderne følger den samme 
proces

• medarbejderne er på samme kompeten-
ceniveau

• medarbejderne forstår processen og hvad 
der er vigtigt i forhold til at opretholde 

kvalitet og metode (effektivitet) i et sikkert  
arbejdsmiljø

• medarbejdernes tryghed øges, der vil være 
færre frustrationer, og bedre samarbejde

• kompleksiteten i processen reduceres og 
det gøres nemmere at træne

TWI Jobinstruktion er metoden til at skabe det 
bedst mulige fundament for vedvarende for-
bedringer i drift og produktion. Start dit forbed-
ringsarbejde med at stabilisere processerne og 
få endnu mere værdi ud af dine Lean-tiltag. Ved 
at gøre TWI Jobinstruktion en fast del af dit for-
bedringsarbejde, sikrer du at processen løbende 
stabiliseres, og at forbedringerne er vedvarende 
– det kan ses på bundlinjen!
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DRIFTSFASEUDGANGSPUNKTET TWI  
JOBINSTRUKTION

STABILISERING

Den grå linje viser den gennemsnitlige præstation, som kan være kvalitet, levering og omkostninger.
Orange linje viser den bedste eller hurtigste præstation, som opnås engang i mellem.

Ønsker du mere viden  
omkring TWI? 
Så er den årlige danske TWI og 
Toyota Kata konference et godt  
sted at starte. Læs mere herom på  
www.twikatakonference.dk

DRIFTSFASE

FORBEDRINGER

Grafen viser præstationen før og efter en traditionel forbedringsindsats, hvor der ikke er skabt stabilitet først.

Grafen viser præstationen før stabilisering, efter stabilisering og efter forbedring.

https://twikatakonference.dk/



