Kontinuitet og resultatsikring
LEAN Forum Norge 2016

Innholdet i denne presentasjonen reflekterer arbeidet i
SpareBank 1 Gruppen AS
SAM-SPAR

SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)

SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS

SpareBank 1 Kredittkort AS

Livsforsikring

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1
Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Markets AS

Fondsforvaltning

SpareBank 1 Medlemskort
AS Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso

BN Bank ASA
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SpareBank 1 Gruppen Finans
AS Factoring - Portefølje

Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler
1 Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice
AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1
Axept AS

Påstand: Forbedringsprosjekter alene gir ingen varig endring

Resultater

• «Alle» kan gjennomføre
forbedringsprosjekter med
suksess

• Kun 50 % evner å opprettholde
forbedringen

Prestasjonsoppfølging

• Kun 10% evner å fortsette å
løfte prestasjonene

LEAN
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Tid

Svensk forskning konkluderer med 4
vesentlige suksesskriterier for å lykkes

•

Utholdenhet i satsingen
‒
‒

•

Forankring, delaktighet og målstyring
‒
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En forutsetning, men ikke tilstrekkelig
Tar normalt 4 – 7 år

Kombinasjonen av velfungerende forankring og høy delaktighet leder i nesten alle
tilfeller til stor framgang i satsingen.

•

Kontinuerlig forbedring og lærende organisasjon (PDCA)

•

Integrasjon i bedriftskultur, organisasjonsstruktur og virksomhetsstyring
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Kilde: Ivarsson, Molin, Lishajko, Wiestål og Johnsson

Vår strategi er basert på
læring om hva som virker
Utholdenhet i satsingen
• Vi jobber tett på hvert område over tid
• Krever langsiktig perspektiv på utbredelsestakt

Forankring, delaktighet og målstyring
• Alle prosjekter er linjedrevet, leder er prosjektleder
• Medarbeiderne involverer seg i etablering,
målsetting og oppfølging av KPI’er
• Tydelig sammenheng mellom avdelingens KPI’er og
bedriftens mål

Kontinuerlig forbedring og lærende organisasjon
• Vi trener problemløsning og prestasjonsutvikling/
tavlemøter som en integrert del av prosjektene
• Vi følger prosjektene tett i minimum 6 mnd etter
overlevering

Integrasjon i bedriftskultur og virksomhetsstyring
• Vi ser på LEAN som organisasjonsutvikling
• Etterlevelse av felles standarder er sentralt
• Modne områder innarbeides i internrevisjon
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Vi måler og følger opp prestasjonsindikatorene,
men også hvilken effekt resultatene gir på målbildet
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•

Effekten på målbildet forteller oss om vi
har valgt riktige problemer, ikke bare riktig
løsning på problemet.

•

Det hjelper ikke å gjøre ting riktig hvis vi
ikke gjør de riktige tingene
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Vi har en tendens til å falle
tilbake til gammel atferd
Den menneskelige hjernen vil helst gjøre
det som er kjent fra før

Endring tar tid, vi må følge opp og repetere
til vi har etablert nye vaner

Å endre kultur er som å lage en
ny sti i skogen
- Vi må bestemme oss for å gå
den nye mange ganger
og la den gamle gro igjen…
(Sitat fra Bjarne Berg Wig)
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