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Relacom er en av Norges ledende leverandører av teknologi og tekniske
felttjenester

NØKKELFAKTA

NOEN AV VÅRE KUNDER

DRIFTSINNTEKT 2013:

MNOK 2 151

ANSATTE i NORGE:

1.800

HOVEDKONTOR:

Oslo

OM OSS

•
•
•
•
•
•

Vi er en av Norges største ekominsallatører
Vi leverer tele-tekniske infrastrukturer til
både bedrifts- og privatmarkedet
Vi bistår med alt innenfor prosjektering, bygging,
installasjon, drift, service og vedlikehold
Vi samarbeider med verdens ledende operatører og
systemleverandører
Vi er en landsekkende og uavhenig tjeneseleverandør
Våre markedsområder:
1. Telekom
2. Energi
3. M2M
4. Orbion consulting (ledende innen tekniske
konsulenttjenester)

Landsekkende:
- 9 regioner
- 150 lokasjoner
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Markedet er i endring og Relacom har hatt utfordringer med fallende
lønnsomhet og kundetilfredshet, på tross av høy markedsandel og
kompetente ansatte
HØY MARKEDSANDEL OG
FORNØYDE ANSATTE MED
SOLID KOMPETANSE

MARKEDET VI OPERERER
I ER I ENDRING

KUNDEKRAVENE HOS DE
STØRSTE KUNDENE ER
ØKENDE

«Relacom en av de største ekominstallatørene i Norge»1
«Relacom har en enestående
erfaring og fremragende kultur for
innovasjon med rett kompetanse
til å møte eksisterende og
fremtidige behov» 1

Ny teknologi

Økt konkurranse

-

Fra kobber til fibernett

-

Bedre kvalitet

-

Endring i kompetansekrav

-

Lavere priser

68 % er enten fornøyd eller svært
fornøyd med å være ansatt i
Relacom2

Relacoms markedsposisjon og
egne ansattes oppfatning av
selskapet

Utvalgte trender i markedet vi
operer i og nye krav fra kunden

Endrede kundekrav

For å kunne møte kundeforventningene og snu utviklingen i drift var vi nødt til å ta grep og tilpasse oss i
et marked i endring
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For å sikre Relacom som «nummer èn», startet vi derfor opp
«TNT» – Transform Norway Today

FIRE FOKUSOMRÅDER SOM VIL SIKRE LØNNSOMHET PÅ KORT OG LANG SIKT

Kultur
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Som en av flere initiativer bidrar Kontinuerlig Forbedring til å oppfylle
Relacoms visjon om å være «nummer èn» i vår bransje

Være nummer én teknologi- og tjenesteleverandør!
Innen:

Tele, Energi og M2M.

Kundefokus

Kontinuerlig
forbedring

Lønnsomhet

Ett Relacom

• Prosesseffektivisering
gjennom reduserte
ledetider og god
styring av prosjekter
• Lavere kostnadsbase
• Omsetter frigjort
kapasitet til ny
verdiskapning

• Etablerte prosesser
følges i hele Relacom
• Kunde opplever
ensartet behandling,
profesjonalitet og
kvalitet i
kundegrensesnitt

Kontinuerlig Forbedring bidrar til at
• Vi leverer i rett tid og i
riktig kvalitet
• Kunden kan stole på
at vi leverer i henhold
til hans/hennes
ønsker
• Vi har få
reklamasjoner
• Kunden ønsker å
bruke oss igjen

• Vi får varige
forbedringer ved å
etablere en kultur for
kontinuerlig
forbedring
• Vi etablerer
forbedring som
tankesett og
jobber med
forbedringer som del
av vår arbeidsdag
• Vi har ledere som
rollemodeller
• Vi har arenaer for
forbedring
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Vi startet på reisen høsten 2013, og har siden da pilotert tre
kjerneprosesser og startet utrulling av disse nasjonalt

Være nummer én teknologi- og tjenesteleverandør!
Innen:

Tele, Energi og M2M.

SEPT 13

JAN 14

PILOT 1
RAN

PILOT 2&3
Fiberutbygging

Utrulling RAN
JAN 14

MAI 14

PILOT 4
Styring og
Ledelse

Utrulling
Fiberutbygging
APRIL 14

LEAN
BEDRIFT

MAI 14

PILOT 5
Service

Utrulling
Service
DES 14

Utrulling
Styring og
ledelse
FEB 15

Vi satte oss deretter mål for prosjektet og et av målene våre var
å etablere en struktur for kontinuerlig forbedring, for å understøtte våre
strategiske mål

MÅLSETTING
INVESTERINGER
•

Tid

•

Ressurser

• Lønnsomhet
• Frigjøre tid/kostnader per jobb

• Kundefokus
• Øke kundetilfredshet

• Prosess
• Redusere ledetid
• Redusere backlog

• Øke kvalitet – riktig første gang

• Internt fokus
• Øke medarbeidertilfredshet

Etablere en struktur for Kontinuerlig Forbedring
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Vi satt oss tøffe mål i en virksomhet med unike særtrekk som gjør
arbeidet utfordrende
RELACOMS UNIKE SÆRTREKK

1 Feltstyrke

2

Stor geografisk spredning

8

1 Feltstyrke

Vi startet med å se på RAN-prosessen i en avdeling i Hedmark/Oppland
EKSEMPEL FRA PILOT 1 FRA HEDMARK/OPPLAND

Oppland/
Oppland
Hedmark
Hedmark

RAN = Radio Access Network
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1 Feltstyrke
Manglende styring / Saker ikke i bevegelse

RAN-prosessen var en prosess preget av lang ledetid og mye sløsing i
alle ledd

Bomtur pga
Operatør ikke
klare

Manglende
styring av ordrer
Mangelfull
info i ordre

Egen utreise for
å koble elektro
(ved bruk av
innleide/220v)

Looper med
Kunde

Mottar og
aksepterer
arbeidsordre

Manglende
eierskap til
ordren gjennom
hele prosessen

Planlegger
og tilrettelegger

Utfører
arbeid på
lokasjon

Innleverer
dokumentasjon

Sentral kontroll og
innlevering til kunde

Mangelfull
fakturering

Ekstra utreise for
å dokumentere

Venter på
Operatør på site

Mangelfull info i
anleggsmappe

Avklaringer med
tidligere
involverte

Ekstra utreise
pga manglende
utstyr

Feil og avvik
på innlevert
dokumentasjon

10

1 Feltstyrke
Manglende styring / Saker ikke i bevegelse

Vi slo sammen roller og ved hjelp av opplæring og egenkontroller har
kvaliteten økt i alle ledd – ledetiden har gått kraftig ned og sløsing er
redusert

Tydelig prosjektledelse
fra ordren mottas til
ferdigstilt og akseptert

Planleggingen gjøres
riktig og fullstendig før
arbeidet startes –
komplett informasjon i
anleggsmappen

Mottar og
aksepterer
arbeidsordre

Montørers
informasjonsbehov
hensyntas allerede i
TSSR

Planlegger
og tilrettelegger

Komplett utstyr og
materiell for å gjøre
jobben tilgjengelig før
utreise på en jobb

Ett lag gjør hele jobben
– rollene montasje,
idriftsetting,
dokumentasjon er slått
sammen

Utfører
arbeid på
lokasjon

Innleverer
dokumentasjon

Kompetanseheving
innen produkter/tillegg,
dokumentasjonskrav,
instrumenter, PSU
logistikk

Dokumentasjon leveres
riktig og komplett første
gang – etter avtalt
rutine på FTP server

Sentral kontroll og
innlevering til kunde

Sjekklister og
egenkontroller med
fokus på riktig første
gang
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1 Feltstyrke

Piloten viste veldig gode resultater – ledetid ble redusert med 72%, antall
utreiser med 50% og dokumentasjonskvaliteten økte med 19%

Ledetid*
(Tid fra ordre mottatt til
dokumentasjon godkjent)

- 72%

Utreiser**

-50%

• Etablering av ensartet praksis
og redusert variasjon i
håndtering av like oppgaver

(Redusert antall utreiser per ordre)

Kvalitet

+ 19%

(Andel feilfri dokumentasjon
til kunde)

«Vi har en jobb utført 4. november,
dokumentasjon ble levert inn 7.
november og godkjent 12. november!»
Avdelingsleder

I tillegg til effektivitetsgevinster
har prosjektet fokusert på
følgende kvalitative gevinster:

• Fokus på respekt for individet
og etablering av en
forbedringskultur
• Fokus på involvering av
medarbeidere og tett på
ledelse
• Fokus på å høyne kvaliteten
og bedre service til kunden

«Vi har siter der det er 100% komplett
dokumentasjon uten feil, noe vi ikke
hadde for noen uker siden»
Ansatt

For å sikre varige resultater må de følges opp over tid – og forbedringsarbeidet må fortsette i avdelingen
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2 Geografisk spredning

Relacom Norge er et selskap med svært mange avdelinger på ulike
geografiske lokasjoner hvilket skaper utfordringer når vi skal rulle ut
forbedrede prosesser over hele landet

64 avdelinger
150 lokasjoner

9 regioner i Norge

For å sikre «ett» Relacom er det viktig at de forbedrede prosessene etterleves på alle lokasjoner
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2 Geografisk spredning

Vi så at mange problemer i prosessene knyttet seg til mangelfull styring
av ordre og ressurser. Vi har derfor jobbet med ny operativ
styringsmodell for å skape varige endringer og resultater
• Styre kapasitet og
ressurser

• Økt effektivitet i
kjerneprosessene

• Måle på de riktige
tingene

Prosess

• Bedret oversikt i
avdelingen – mindre
brannslukking
• Følge opp at
løsninger utviklet
brukes i praksis –
sikre varig endring
• Skape arenaer for
fremtidig
forbedringsarbeid
• Bruke fora hvor
ledere etterspør
forbedringsarbeid
og medarbeidere
kan løfte problemer

Piloter og
utrulling av beste
praksis

Styring og
ledelse

Forutsetning for å
oppnå varige
resultater

Kultur

Forutsetning for å
oppnå varige
resultater

• Ansvarliggjøring
• Tett på ledelse
• Prestasjonskultur

Å lykkes med kontinuerlig forbedring krever stor innsats og fokus over tid og for å oppnå varige
resultater må vi jobbe med alle tre dimensjoner
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2 Geografisk spredning

På bakgrunn av utfordringene knyttet til styring og ledelse, har vi tatt i
bruk «visuell ledelse» for å følge opp prestasjoner, forbedringsarbeid og
produksjon
1
–

VISUELL LEDELSE
Tavlemøter er korte møter (maks. 15 min.) som avholdes jevnlig
med hele teamet for å:
a) Oppnå styring og kontroll på ressurser og oppdrag i teamet
b) Følge opp prestasjonene i teamet

c) Jobbe med forbedringsarbeid
–
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MILEPÆLER

– Milepæler er et verktøy vi bruker
i systemet per oppdrag for at vi
skal kunne ha en god styring av
oppdragene, sikre fremdrift og
leveringspresisjon, samt mulighet
for å trigge og gjøre nødvendige
justeringer dersom avvik oppstår

Styring etter milepæler

Oppdrags- og ressursstyringstavler er visuelle tavler som viser
oppdatert informasjon over oppdrag og ressurser i teamet, samt
status på prestasjoner og forbedringsarbeid i teamet
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Tavlemøter i teamene

Oppdrags- og ressursstyringstavler

PROSESS- OG OBSERVASJONS- BEKREFTELSE (POB)

– Prosess- og observasjonsbekreftelse (POB) er en
standardisert måte der ledere
“går og ser” at en prosess
gjennomføres slik vi er enig om.
Dersom den ikke gjøres slik,
forsøker lederen å forstå og
handler på rotårsaker for å sikre
rett gjennomføring

Prosess- og observasjonsbekreftelse

Ved å ta i bruk de verktøyene som er utviklet vil vi sikre at vi har effektive prosesser som leverer det
kundene våre ønsker, samtidig som vi hele tiden arbeider med å forbedre prestasjonene våre
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2 Geografisk spredning

Hvordan ruller man ut forbedrede prosesser og ny styringsmodell i en
geografisk spredd organisasjon?

9
9
4

regioner

Opplæring
navigatører

Etterlevelse

Varig
endring

måneder
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2 Geografisk spredning

Suksesskriterier for å kunne oppnå varige endringer i en geografisk
spredd organisasjon

– Ledere som er tett på
– Endringsvilje
– Rett kompetanse
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Refleksjoner

Hva har vi gjort riktig?
Hva burde vi gjort annerledes?
Hvor vil vi være?
Hva gjør vi videre?
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