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Pareto: 80/20-reglen!
Når vi effektiviserer arbejdsprocesser i virksomhederne, ser vi ofte at
80% af konsekvenserne indenfor et område skyldes 20% af
årsagerne. Reglen kaldes også pareto-princippet efter italieneren
Vilfredo Pareto.

Pareto-princippet indebærer, at vi ofte kan løse et problem ved at identificere og
angribe dets "få vitale" kilder. Man sporer hvad der er den største bidrager til
problemet. For at beslutte hvor kræfterne skal koncentreres.

"Man beslutter hvilket problem man ønsker at vide mere om. Derefter indsamler man
data og sammenligner den relative frekvens for kategori af problemer", siger Torben
Kjær Madsen, indehaver og effektivseringstræner, C-Value®.

Forholdet blev første gang observeret af den italienske økonom, Vilfredo Pareto.
Han konkluderede at 80% af rigdommen var ejet af 20% af befolkningen. Kobler man
det til sin virksomhed, siger man ofte, at 80% af omsætningen kommer fra 20% af
kunderne.

"Der er altid mønster i data og der findes altid en opdeling af at det er de få årsager
der genererer hovedmængden af spildet", siger Torben Kjær Madsen.

Pareto-princippet kan også overføres til vores arbejdsliv og her kan man tage
udgangspunkt i at 20% af vores indsats forårsager 80% af effekten eller værdien af
vores arbejde. 

Alle processer bør effektiviseres hvert år. Når har du besluttet hvilket problem du vil
vide mere om i din virksomhed, kan du kontakte Danmarks stærkeste
effektiviseringstrænere her: 50 89 60 00. 

 

Klar til forandringer? Besøg vores
hjemmeside www.c-value.dk

Effektiviseringsanalyse

I løbet af efteråret tilbyder vi, at du kan
få foretaget en analyse af potentialet
for effektivisering i din virksomhed.
Analysen sker på baggrund af et enkelt
online værktøj, som man kommer til at
udfylde på vores hjemmeside.
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Det sker

Lancering af E-bog om opgave effektivisering
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Se mere her. 

 

Copyright © 2014 C-Value®, All rights reserved.

Afmeld dette nyhedsbrev    Opdater indstillinger for nyhedsbrev 


