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Agenda

1. Lean og behovet for træning

2. TWI historien

3. Hvordan vi anvender Job Instruktion

4. Job-træneren

5. Lederens ansvar

6. Implementering og fastholdelse

7. Spørgsmål ?



Lean og træning

PLAN

DOCHECK

ACT

Etablere en 
standard

Implementere 
en standard

Følge en 
standard

Forbedre en 
standard

Ét job, 10 medarbejdere…

Best practice

Løbende forbedringer



Dårlig eller manglende 
oplæring er kilden til 
størstedelen af de 
problemer vi oplever i 
hverdagen

Vi skal træne:

• Nye medarbejdere

• Eksisterende 
medarbejdere

Er træning virkelig nødvendig….?



• Udviklet i 1940´erne hvor 
millioner af kvinder kom 
på arbejdsmarked

• Produktion af 
krigsmateriel og 
opretholde forsyninger til 
fronten

• Uddannelsesprogram for 
den uerfarne 
fabriksarbejder

• Målet var at opretholde  
”kvalitet og ”hastighed 
gennem standardiseret 
træning

• Toyota 1951 og er en af 
grundstenene i TPS

Traning Within Industri

J. Howard Miller

600 virksomheder

Min. 25 %

Reduceret skrot

Øget produktivitet

Reduceret arbejdstid

Reduceret ulykker

Reduceret kundeklager

Reduceret oplæringstid



• Job Instruktion

• Job Metode

• Job Relationer

De tre programmer i TWI

Medarbejderen skal trænes til at udføre 
jobbet..

KORREKT

SIKKERT

SAMVITTIGHEDSFULDT

PLAN

DOCHECK

ACT

KAIZEN LÆRINGS MILJØ



• 4. pkt. kortet

• Jobnedbrydning

Job-trænerens værktøj



• Vigtige trin

En logisk del af en proces –
når der sker noget, der 
fremmer jobbet

• Nøglepunkter

Hvad som helst i en proces 
der:

Sikrer eller ødelægger      
jobbet

Skader medarbejderen

Gør jobbet nemmere at 
udføre

• Årsager

Årsager for hvert nøglepunkt

Job nedbrydning

Hvad vi gør

Hvorfor vi gør det

Hvordan vi gør det



Job Instruktion – 1:1 træning

Vi træner én medarbejder i ét job ad gangen



Hvordan anvendes TWI Job Instruktion

Identificer kritiske 
jobs

Etabler Best 
Practice

SOP

Nedbryd jobbet og 
træn

TWI kombineres med sidemandsoplæring



• Krav til Job-træneren

• Udvælgelse af Job-
træneren

Job-træneren

VIDEN

TRÆNING

ANSVAR LEDELSE

METODE 
FORBEDRING

SIKKERHED

JOBBET

FÆRDIGHEDER

Den bedste leder er ikke 
nødvendigvis den bedste træner…..



Lederen ejer:

• Kvaliteten af 
træningen

• Tid og ressourcer

• Planlægning

• Proceskonfirmering

Det er lederens ansvar

• Hvis medarbejderen ikke har lært, 
har træneren ikke trænet…..

Og lederen har ikke skabt rammerne!

• Vi må ikke forlange urimeligheder…..

Det er urimeligt at lade en medarbejder 
udføre et job vedkommende ikke er 
trænet i!



Sådan får vi kvalitet i vores oplæring!

Gennemfør 
planlagt træning

Følg op på 
træning

Evaluer 
træningen

Planlæg træning

MÅL PÅ EFFEKT



Implementering af TWI

! !! ! !

UDVÆLG 
PILOT

UDRUL I   
PILOT

UDRUL     
BREDT

Inden i går i gang med TWI…

• Søg inspiration hos andre
• Få sparring
• Lav en plan

UDVÆLG 
JOBTRÆNERE

UDDAN 
JOBTRÆNERE

Løbende evaluering



Resultater

Vi har siden sommerferien arbejdet med TWI.
Vi har forbedret samtlige af vores kritiske 
processer der er trænet i.
Vores terminal i Taulov er blevet scoret blandt de 
4 bedste DHL Freight terminaler ud af 210 
terminaler i verden.
Dette ville vi aldrig have opnået uden TWI.
Medarbejderne har taget godt imod det og har vist 
stor interesse i TWI. 
Niklas Dini

Terminal Supervisor

”mærkbar reduktion af oplæringstid 
og tydelig kvalitetsforbedring” 



Spørgsmål?

www.leanakademiet.dk


