
5S-METODEN
✓Grunden till allt förbättringsarbete!

Förenklar arbete, bygger bort slöserier, standardiserar det bästa 
arbetssättet och grundlägger förbättringsarbete.

✓Workshop som ger direkta resultat
Genom en väl förberedd och noggrant genomförd workshop ger vår 
metod er ett direkt resultat att agera och bygga vidare ert 
förbättringsarbete på. Dessutom får medarbetarna inom företaget en 
praktisk utbildning som en viktig pelare att bygga vidare resultatet på. 

✓Stark process
Efter genomförd workshop upprättas ett forum som driver och 
efterfrågar 5S-arbetet för att säkerställa långsiktighet. Hur detta forum 
ser ut bestäms tillsammans med kunden, ett exempel kan vara ett 
förbättringsmöte en gång i veckan där arbetet med checklistor, 
revisioner och förbättringar under föregående vecka presenteras samt 
att förbättringar planeras för samt tilldelas ansvariga.
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5S-METODEN
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Före Efter



JIT-METODEN
✓Gör det enklare och effektivare!

JIT (just in time) kan enkelt beskrivas som en metod som förenklar, 
effektiviserar och förbättrar arbetssätt så att varor och tjänster ska 
produceras och levereras i precis den mängd och vid den tidpunkt 
som de behövs.

✓Ökad förståelse och delaktighet
Genom en studie och workshop studeras det befintliga arbetssättet 
inom företaget för att i nästa steg utvecklas utifrån principer inom JIT-
metoden. Syftet är att skapa ökad förståelse och delaktighet samt att 
ta fram ett smartare arbetssätt som förenklar och effektiviserar 
arbetet – utan att jobba snabbare. 

✓Verkliga resultat
Vanliga resultat av en JIT-workshop är att slöserier, överbelastning och 
variation minskar. Hos några av våra kunder har resultatet varit både 
fördubblad och tredubblad produktion – med samma antal 
medarbetare. 
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LEADER STANDARD WORK

✓Rätt aktiviteter på rätt person!
Leader Standard Work är en metod som ger chefer och ledare 
förutsättningar till att driva verksamheten framåt med fokus på rätt 
aktiviteter på rätt person. Metoden säkerställer att chefer och ledare 
tvärfunktionellt samarbetar och styr verksamheten mot samma mål 
samt att frågan ”om jag är borta en månad, vad behöver bli gjort 
dagligen, veckovis och månadsvis?” besvaras. 

✓System som utvecklar företaget
Varje chef/ledare får under utbildningsdagarna lära känna sin process 
och kartlägga aktiviteter för att sedan standardisera arbetet genom 
att bestämma när och hur ofta det ska göras samt redogöra för vad 
som kan delegeras till annan chef/ledare. Därefter länkas de olika 
ledarnas arbete samman för att skapa en helhet – ett system som 
driver och utvecklar verksamheten och dess medarbetare. 

✓Levande och dynamiskt
Leader Standard Work ger chefer och ledare ett standardiserat 
arbetssätt som grundar sig i ”kritiska aktiviteter”, vilket i sin tur med 
fördel kan göras till en arbetsmall i form av en checklista. 
Arbetssättet är självklart levande och ska uppdateras med tiden och 
vid behov. 
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SMED-METODEN
✓Ökad flexibilitet!

Att omvärlden förändras ständigt och varierande kravbilder från 
kunder innebärstörre krav på flexibilitet för många företag, i synnerhet 
inom produktionsinriktade verksamheter. En vanlig anledning till att 
företag vill bygga lager är att omställningar av maskiner tar lång tid –
dock är lager ett av Lean-filosofins största fiender. Därför finns 
SMED-metoder som syftar till att på ett strukturerat sätt följa upp och 
reducera tiden för omställningar, vilket ger förutsättningar till att 
bemöta olika kunders olika krav och önskemål.

✓Eliminering av slöserier
På ett pedagogiskt sätt genomför vi workshops i SMED-metoden där 
befintliga arbetssätt för omställningar studeras och analyseras, för att 
sedan utmanas och uppdateras till förbättrade och smartare 
arbetssätt med fokus på att bygga bort slöserier samt minska 
variation och överbelastning

✓Minskad tid för omställ
En SMED-workshop resulterar ofta i en halvering av tiden för omställ, 
vilket standardiseras i arbetssätt med tillhörande checklistor. Några av 
vårakunder har reducerat omställningstider med mer än 80%
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OPUH-METODEN
✓Skapar en proaktiv verksamhet!

Tänk dig att du har en bil som du vill ha så lång livslängd på som 
möjligt. Då kanske du fyller på olja med jämna mellanrum, tvättar 
den, byter torkarblad och fyller på kylarvätska. Det är vad 
operatörsunderhåll handlar om – att göra lite ofta, istället för att göra 
mycket sällan och då riskera skador, förslitningar och haveri. 
Arbetssättet ger ökad delaktighet, ägaransvar, kompetensutvecklande 
och förbättrad prestanda – för att ni agerar istället för att reagera. 

✓Väl genomarbetat upplägg
Metoden operatörsunderhåll delas in i flera steg för att noggrant 
under workshops arbetas med och därmed under kontrollerade 
former byggas in i verksamhetens befintliga arbete. Efter varje 
genomfört steg upprättas checklistor och forum för att driva vidare 
arbetet på ett strukturerat och enkelt sätt.

✓Ökat ägaransvar och påverkansmöjlighet
OPUH (operatörsunderhåll) ger er verksamhet ett strukturerat 
arbetssätt för att öka era medarbetares ägaransvar och påverkan för 
driftsäkerheten – en viktig del av ert utvecklingsarbete. 
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OPUH-METODEN
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Observation: 

Produktläckage på golvet

Lösning: Modifiering av plexiskydd, 

kostnad 150 sek

Resultat:

Årliga besparingar: 500.000 sek



DAGLIG STYRNING
✓Bättre överblick och styrning!

Vår metod för daglig styrning ser till att det blir lättare att ta beslut, 
att ni får en bättre överblick av verksamheten samt att era resurser 
fördelas där de behövs som mest.

✓Fokus på processer
Under 10-15 minuter genomförs den dagliga styrningen vid gemba
(vid kärnan av verksamheten). Mötet styrs med fördel av en visuell 
tavla som lyfter fram säkerhet, kvalitet, leverans och exempelvis 
bemanning. Fokus på mötet är frågorna: ”hur går våra processer?” 
och ”hur förbättrar vi processerna?”

✓Helikopterperspektiv
Resultatet av en väl genomförd daglig styrning är ett 
”helikopterperspektiv” med grund i fakta som ger goda 
förutsättningar för beslut, styrning och genomförande. 
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MÖTESSTRUKTUR
✓Rätt beslut vid rätt tillfälle!

Rätt agenda, rätt diskussion och rätt beslut vid rätt tillfälle – det är 
vad en välfungerande mötesstruktur ger. Med operativa, taktiska och 
strategiska forum för verksamhetens frågor ger ni inte bara era 
chefer och ledare förutsättningar till att leda verksamheten framåt, 
även medarbetarna får en tydlighet att förhålla sig till. 

✓Ökad tydlighet
Genom en strukturerad workshop bryts verksamheten ned i 
beståndsdelar som i sin tur fördelas i de olika forumen för möten –
operativa, taktiska och strategiska frågor. Under uppbyggnaden av 
strukturen för dessa möten byggs även viktiga beståndsdelar som 
spelregler, syfte, agenda, ansvariga och uppföljning in.

✓Enklare vardag
En bra mötesstruktur ger företaget, dess chefer och ledare samt 
medarbetare en lättare vardag helt enkelt. Frågor och diskussion har 
rätt forum och beslut kan därmed tas för att tydliggöra 
verksamhetens arbete. 
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LEAN-UTBILDNING
✓Grunden till allt förbättringsarbete!

”Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag gör och jag 
förstår” sa filosofen Conficius en gång i tiden. Precis det bygger vi vår 
grundläggande Lean-utbildning på. Genom att blanda teori med praktik 
får deltagarna på denna utbildning både se, uppleva och känna vad Lean
innebär, vilket är fundamentalt för att lyckas med Lean-intiativ. 

✓Workshop som ger direkta resultat!
Med grund i den mest relevanta forskningen samt genom egna 
erfarenheter från 80-års samlad erfarenhet världen över av ledarskap, 
Lean och företagsutveckling bygger vi vår grundläggande Lean-utbildning 
på inspirerande teori och praktiska övningar – allt för att göra 
utbildningen så relevant som möjligt. Under utbildningen går vi även 
igenom historian bakom Lean samt redogör för kritiska faktorer för att 
lyckas med implementeringen. 

✓Stark process
Efter genomförd utbildning har deltagarna fått uppleva och känna på vad 
Lean innebär i teori och praktik, med andra ord lagt grunden för 
företagets utveckling. Genomsnittligt betyg på genomförd utbildning hos 
kund vid 7st tillfällen under 2018 var:

• Kursens innehåll 4,2 av 5

• Uppfyllnad av syfte och mål 4,3 av 5

• Bedömning av kursledaren 4,8 av 5

www.ptlean.se



STANDARD WORK
✓Förutsägbart resultat!

Genom att standardisera och förbättra processer får företaget en 
hållbar utveckling genom minskade variationer, minskad 
överbelastning och minskade slöserier. Med andra ord ger 
standardiserat arbete ett förutsägbart och önskat resultat samtidigt 
som det ger förutsättningar till ett systematiskt förbättringsarbete.

✓Ökar kompetensen
Precis som med alla metoder vi jobbar med är genomförandet och 
implementeringen av Standard Work ”hands on” och därmed 
uppbyggd på teori och framförallt praktik. Genom strukturerade 
workshops får deltagarna grundläggande kunskap inom området och 
får därefter praktisk utbildning i att bygga ett standardiserat, visuellt 
och självförbättrande system. 

✓Frigör tid
Resultatet av en genomförd Standard Work-workshop är bland annat 
att verksamheten blir lättare att styra genom tydligare arbetssätt och 
bredare kompetens. Medarbetarna känner ofta ökad kontroll genom 
att rätt saker blir gjorda samt att arbetet blir tidseffektivare.
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VÄRDEFLÖDESANALYS
✓Visualiserar flöde och eliminerar slöserier!

Värdeflödesanalys som metod ger er som företag en helhetsvy av det 
nuvarande flödet och systemet. I analysen tydliggörs flaskhalsar, slöserier
och orsakerna till dessa samtidigt som interaktionen mellan information, 
material, leverantör och kund visualiseras. Detta ger er som företag en 
gemensam syn på förbättringsmöjligheter och ett perspektiv på var 
insatser i form av förbättringar bör prioriteras. 

✓Analys och plan för framtiden
Vårt sätt att göra värdeflödesanalyser grundar sig i principen om att göra 
för att lära. Först ger vi alltid en utbildning inom Lean och slöserier, för 
att i nästa steg introducera värdeflödesanalys som metod. Under 
workshopen får deltagarna i första steget ”mappa” och visualisera 
nuläget och göra en reflektion. Därefter görs en problemlösning på 
hittade avvikelser/förbättringsmöjligheter och till sist en plan för 
framtiden med grund i identifierad och prioriterad förbättringspotential. 

✓Kunden i fokus
En väl genomförd värdeflödesanalys ger inte bara minskade slöserier och 
en översyn av förbättringspotential i flödet, utan resulterar även ofta i 
besparingar, förbättrade arbetssätt och förkortad tid från kundorder till 
leverans. Med kunden i fokus lär sig företaget och dess medarbetare att 
se hur hela flödet och systemet fungerar inom det valda området. 
Metoden kan med fördel användas i alla typer av processer som 
produkter, tjänster eller olika former av service. Som exempel för en 
tjänste-process kortades bokslutsprocessen för en av våra kunder med
18%. En annan kund gjorde en besparing på 200 MSEK.
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EARLY EQUIPMENT 

MANAGEMENT (EEM)
✓Rätt layout och design från början!

Early Equipment Management (EEM) är en otroligt stark metod för att 
redan i konceptfasen av layout- och designförändringar av fabriker, 
arbetsplatser och områden integrera alla nödvändiga Lean-metoder och 
verktyg samt från start eliminera slöserier. EEM tar fram den bästa 
lösningen för att producera varor och tjänster till lägsta möjliga kostnad 
med fokus på kvalitet samt säkerhet. 

✓Metod som säkerställer rätt funktion
EEM som workshop bygger på nyckelmoment i form av utbildning, skiss 
av layout/design, sammanslagning av förslag samt detaljerad tids- och 
projekt plan. Vår metod bygger på tvärfunktionell delaktighet där olika 
grupper innehållande olika funktioner/roller får på varsitt håll ta fram 
förslag på layout/design, för att i nästa steg enas om ett gemensamt 
förslag. Vi från PT Lean supporterar hela tiden grupperna med viktiga 
frågor för att säkerställa att layout- och designförslagen även innehåller 
bra lösningar för bland annat säkerhet, ”just in time”, materialflöde, 
underhåll och tekniska frågor – allt för att säkerställa rätt funktion.

✓Jobba smartare – inte snabbare
Vanliga resultat av EEM som metod för design och layout är effektiva 
flöden med kraftfull integrering av Lean-verktyg, samsyn inom 
organisation och företag, säkrare arbetsplatser och framförallt minskade 
slöserier, variationer och överbelastning. Med andra ord en layout och 
design som gör att företaget jobbar smartare – inte snabbare.
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TAK / OEE
✓Fakta!

Förenklar prioriteringar och långsiktiga målsättningar. Värdefull fakta-
bas vid avvikelsehantering ur produktivitets perspektiv.

✓Support vid implementering!
Genom våra erfarna medarbetare hjälper vi våra kunder att upprätta 
TAK/OEE sytem efter deras behov. Dessutom får medarbetarna 
inom företaget en praktisk utbildning som en viktig pelare att bygga 
vidare resultatet på. 

✓Stark process
Efter genomförd implementering upprättas en process som driver 
TAK/OEE utveckling. TAK/OEE system tillsammans med Daglig 
Styrning ger väldigt bra resultat med avvikelsehantering på daglig 
basis med faktaunderlag. Vi har exempel där kunder har ökat TAK-
värdet med mer än 15% direkt efter lansering och mer än fördubblat
output på lång sikt.
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