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Hvad er LEAN? 
  
 
Nyhedsbrev September 2007 
 
 
Nu er det tid til et nyhedsbrev fra C-Value. August måned gik desværre for hurtig til, at 
jeg fik skrevet et nyhedsbrev. Ved ikke om I kender det? 
 
Fra nysgerrige, kunder, samarbejdspartner, venner og familie kommer dette 
spørgsmål tit. Hvad er LEAN? I stedet for at finde de sædvanlige mere eller mindre 
officielle udtryk (5 S, Kaizen, smed, Ohno’s 7 waste m.fl.), så får I historien om min 
gamle havevandslange. 
 
Forestil dig, at du gerne vil vande et af bedene i haven (ved godt at bedene har fået 
rigeligt med vand ovenfra i år). Du sætter vandslangen til hanen. Din mening er, at 
vande lige netop et bestemt bed. Men inden du kommer så langt, så skal du lige finde 
vandslangen i skuret og også have fundet vandsprederen! 
 
Efter at slangen er sat til og hanen åbnet, så skulle der gerne komme vand ud i den 
anden ende.  
 
Nu skulle vandet gerne blive transporteret fra hanen og 
til enden af slangen. Men kan du forestille dig, at din 
vandslange er ”knudret”? Som stopper vandet i at 
passere? Eller der kan være huller og utætheder ved 
samlingerne? Vandet spildes altså undervejs.  
 
Hvor mange gange går du frem og tilbage for bl.a. at 
rette unødvendige bøjninger ud, specielt hvis slangen er 
200 meter lang og du har brug for 5 meter slange til bedet! 
Dermed løber vandet 195 meter for meget? 
 
Hvad vil du nu gøre for, at få vandet hurtigst muligt frem til bedet?, uden tab og stop?  
 
Nu er vi jo ”doven” anlagt. Faktisk er flere større opfindelser skabt pga. dovenskab! Så 
hvad vil jeg gøre bedre næste gang bedet skal vandes? Jeg gider jo ikke bøvle med 
en ”knudret” og ”viklet” vandslange.  
 
Alt dette kan du sætte LEAN begreber på og overfører til din virksomhed eller egen 
have. Det er hvad LEAN er.   
 
Med venlig hilsen 
Torben Kjær Madsen, Manager C-Value 


