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Hafslund Kundesenter
Om Hafslund

Org kart
Change
Management

Hafslund ASA er et norsk selskap
notert på Oslo Børs og er et av de
største børsnoterte kraftkonsern i
Norden. Hafslund er Norges største
netteier, størst innen strømsalg og en
stor produsent av fornybar energi.

Økonomi og IKT

Rekruttering og
kompetanseutvikling

Frontoffice

Fag og Kvalitet

Serviceteam

Beskrivelse av HKS
Hafslund Kundesenter er et heleid
Hafslund selskap som håndterer
kundeservice for alle nett og
strømkunder i Hafslund. Selskapet
teller 190 ansatte og håndterer både
privat og bedriftskunder.
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Implementeringsprosjekt i 2008 sikret en god
oppstart på Lean med synlig og støttende ledelse
Mobilisering

Analyse

Løsningsdesign

• Kick off
• Innhente
informasjon
gjennom
intervjuer og
questback
• Scope prosjekt
• Generere
hypoteser og lage
analyseplan

• Workshop og
analyse på
dagens prosess
• Kvalitativ og
kvantitativ
analyse
• Etablere nullpunkt

• Workshop på
målbilde for
prosess
• Andre workshops
på identifiserte
problemområder
• Opprette og
prioritere
tiltaksliste
• Beregne
gevinstpotensial

Test og
implementering
• Overføre ansvar
for tiltak til linjen
• Teste og
implementere
tiltak
• Lære opp og
implementere
metodikk for
kontinuerlig
forbedring

Evaluering
• Evaluere prosjekt
• Levere
sluttrapport
• Lage plan for
oppfølging og
kontinuerlig
forbedring

Involveringsgrad i
linjen

Prinsippet om at alle skal se alt
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Resultatene kom umiddelbart og har sikret en
stødig skute siden..
Lavere driftskostnader

Medarbeidere opplever økt
trivsel og engasjement

Kundene er mer fornøyde

Vi løser sakene i større grad
i første kontakt

Involvering, forankring, involvering, forankring, involvering, forankring..

• Forankring og involvering er
to ofte brukte ord
• Hva er innholdet i disse
begrepene?
• Tør leder å delegere :
– beskrivelse av
virkeligheten
– design på fremtiden
– beslutning
– gjennomføring
– evaluering av resultatet

Bilde etter endt en hel dag med
”as is” workshop av bestillingsprosessen

Visualisere

Hvorfor?
• Felles forståelse
• Vi får tenkt gjennom temaet
flere ganger og kan komme
på innspill fortløpende

Hva?
• Fremdriftsplan
• Tiltak
• Verdistrømsanalyser, RT5..

Hvordan?
• Gråpapir og prosess
• Workshop notater
• Oversikt tiltak / utførte tiltak

Noen praktiske eksempler på Lean

Hafslund Kundesenter 2012

Kontinuerlig forbedring i hverdagen
• En forbedringskultur starter med ledelsen – en lean leder etterspørre forbedringer.
• Alle medarbeidere benytter standardiserte metoder og jobber aktivt med
forbedringsverktøy i hverdagen.
• Forbedringsarbeidet skjer etter en systematisk prosess
–
–
–
–

Er basert på fakta
Angriper rotårsakene og ikke symptomene
Skjer på stedet, i den prosessen som eier problemet og med de som jobber i prosessen
Støttes av en som er trenet i problemløsningsmetodikk

VERKTØY: A3
• Gir en struktur for å løse problemer og
håndtere utfordringer i arbeidshverdagen
• Omfatter alt fra identifisering av utfordringer og
analyse av disse til implementering og måling
av resultater
• Brukes både som et verktøy for problemløsning
og for å utforske muligheter i Hafslund
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Å lede en forandringsprosess LEAN’t starter med å
forstå hvor vi er..
1 Finn nåsituasjonen

KPI

1 Forstå hvor vi er

2 Sett visjonen

2 Forstå potensialet

3 Sett Mål

3 Lede forandringen

4 Finn hva vi må forbedre

4 Hva må vi
forbedre

5 Kjør forbedringsprosess

5

Før

Forbedringsprosess

Nå
1

Mål
3
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Visjon
2

Hvorfor er det viktig å bruke tid på å skape en
felles forståelse for utfordringen?

Ok, vi vet vel
alle hva
utfordringen er,
ikke sant?

Ingen prosedyrer

Underleverandøren

De rotet det til igjen

Du

Billige deler

Hva er utfordringen?
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Dårlig kommunikasjon

A3 brukes som et verktøy for daglig
problemløsning og kontinuerlig forbedring

1. Liste over utfordringer
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2. A3 som arbeidsverktøy

3. Effekt og måling av gevinst

Effekten påvirker arbeidshverdagen vår
•

Fag og Kvalitet i HKS bruker A3 som et av
flere verktøy for å løse utfordringer i
avdelingen

•

Medarbeiderne får ansvar for egne A3er med
tiltakslister, frister og mål

•

Status på alle forbedringsinitiativ er til enhver
tid synlig på tavlen der avdelingen sitter

Effekten er fokus på kontinuerlige forbedringsarbeid i avdelingen ved hjelp av et håndfast verktøy.
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Når forbedringsarbeidet er etablert ute i organisasjonen er
tiden inne for å trekke linjene opp til en tilpasset
styringsmodell – vi får systemisk kompetanse innen Lean
Rammevilkår og styringsprinsipper

Mål og strategi
Økonomi
overordnet
nøkkeltall

Kundedrevet innovasjon

Organisering

Kunder og
oppgaver

Drift i verdensklasse

Retningslinjer

VOC
Lytteposter

Plan-Do-Check-Act
System
optimalisering

Prosess
forbedringer

Arbeids
prosesser

Støtte
prosesser

Prosedyrer

Prosedyrer

Kompetanse
utvikling

Synlig og støttende ledelse
Hafslund Kundesenter 2012

SMS
KTI

Mystery
Calling

Medarbeiders Henvendelser
initiati
> 3g samme sak

Analyser

Fra lyttepost til forbedringsarbeid
Planlegge

Utfordringer beskrives:
Gjennomføre tiltak:
• Beskrivelse av utfordring
• Rotårsaksanalyse
To do liste – aktiviteter
Just
som skal gjennomføres
• Avsjekk gap på KPI mål
Do It
• Evalueringskriterier
A3 brukes som enten
• Konsekvenser av utfordring
A3
problemløsning- , forslag
• Verdi (inntekter/kostnader)
eller statusverktøy
• Oppfølging; Ansvarlig/frister
Informasjon og formidling
• Prioritering
Info
av enkle budskap. Følg
Standard for interninfo.

Prosj
ekt

Prioritere totalbildet
Prioritere initiativene ift mål,
samt verdi og ressursbehov.
Sammenstille med omfang
av alle forbedringsinitiativ

Kontrollere

Info

A3

Korrigere

Gjennomfør oppfølgingsplaner Standardiser og oppdater
og tiltak:
prosess / prosedyrer

Tildel prosess og målansvar
og inkluder i KPI (om relevant)
Avtale oppfølgingsformat og
tidspunkt (lengre sikt) om det
er relevant.
Mål tiltak:

Prosjektstandard følges
for kategoriene: lite,
middels eller stor prosjekt

Er det
NEI
gjenværende
problemstilinger?

Test og implementere:

Valg av metode:
Just
Do It

Avvik

Utføre

Er målsetn
oppnådd?

Prosj
ekt

X

NEI
Justere og
korrigere for å
sikre varig endring
og
måloppnåelse

JA

JA

Avslutt
og arkiver

De viktigste forbedringstiltakene aggregeres og gir et
helhetsbilde av forbedringsarbeid og målfokus
1

2

Hvert kvartal møtes
ledere og presenterer
sine viktigste
forbedringsinitiativ
knyttet til mål for
enheten

Forbedringsinitiativene
plasseres i PUKJ
modellen

3
En nettoliste
oppsummerer alle
forbedringene, med
frister, ansvarlige og
hvor de er i
gjennomføringen
Beskrivelse

1
2
3
4
5
6
7
8

Ansvar

Deadline

Fremskridt

…det er bedre med en A3 i hånda enn
10 på taket…
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-”Ta noen på fersken..
..i å gjøre noe bra..”
Glen Philip Nylænder
Gruppeleder

Hafslund Kundesenter
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