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TWI Standardization
- Fra global roll-out til lokal forankring

12 medarbejdere står stille i 12 timer fordi der er 
sket en fejl!

12 medarbejdere står stille i 1 time for at træne, 
så der ikke sker fejl

144 timer

12 timer

Regnestykke #1

Regnestykke #2
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“Vi har ikke tid til at træne”

“Vi kan ikke undværer nogen
til træning i denne uge”

“Alle mine medarbejdere ved godt hvad de skal”

“Vores afdeling er helt speciel”

Hvad er nødvendigt for at sikre en god og sund forankring

Ledelse/Management retning og support

Ledelsesretning og engagement er afgørende for, at det kan 
lykkes og forankre sig i organisationen.

Ledelsen (1. line og topledelse) sætter scenen for succes. 

Ansvaret for initiativet hviler ikke på den enkelte instruktørs 
skuldre

Ledelsen sætter tonen for træningen og skitserer de 
forventninger virksomheden har

Ledelsen sikre at organisationen er på plads og at der er 
allokeret en ressource/support (Lokal TWI enabler)

Think big, start small

Find de lavthængende frugter

Lav en kommunikationsplan - Intet er hemmeligt

Find et område for piloten og opstil målepunkter 
(Kvalitet, sikkerhed, tid, omkostninger, trivsel)

Følg de 7 (8) steps

Succesen kommer fra mennesker ikke fra maskiner

Spørg ikke HVORFOR der skal trænes, HVORNÅR
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Work 
Instruction 
Training og

coaching

8-step TWI Enabling Proces – Standardization

Forberedelse
Spot trainer 

talents og
system design

TWI Job 
Instruction 

Basic kursus

Afvikle pilot 
projekt (Lokal

implementering)

Evaluer pilot 
projekt (Lokal

implementering)

Uddanne
interne TWI 
Train-the-

trainers

Evaluer og
udrul lokal TWI 
initiativer - pr 

område

1 2 3 5 6 7 8

Responsible: MT
Support: Terminal

• Opstartsmøde (1 time)

• Vælg pilot område

• Kick-off med 
management Team
(2 timer)

• Vælg  pilot område & 
forbered baby A3

• Etabler lokal 
styregruppe & vælg 
core team incl. den 
Lokale TWI enabler

• Management træning 
(3 dage)

• Mother A3 sign-off

• Spot-the-Trainer
Talent training
(2 dage) 

Responsible: MT
Support: Terminal

• Spot the Trainer
Talent process

 Kommunikation
 Annoncering
 Valg af 

kandidater
 Foretag 

interviews
 Vælg trænere

• Design system, eks. 
Opsætning af 
processer og 
trænings-
dokumentation

Responsible: MT
Support: Terminal

• TWI JI Basic Kurser 
(5 dage)

• Coaching (5 days)

 Metode, JB’s & 
system

 Identificer 
kritiske områder 
og processer 
hvor TWI  er 
nødvendig (pilot 
omrpde)

• Start træning x 10 

• Assessment af TWI 
Job Trænerne

• Fejre de nye TWI Job 
Trænere

Responsible: Terminal
Support: MT

• Udvikle JI break-
downs sammen med 
trænere på pilot jobs

• Forbered og godkend
JI break-downs for 
piloten.

• Forbered Trænings-
tidsskema for piloten

• Opsætning af
træningstavler for 
træningstavle møde

• Træning af 1. linje
ledere i Process 
Confirmation

• Register træning

• Opsamle læringer fra
piloten

Responsible: Terminal
Support: MT

• Lessons learned
workshop

• Tilpas system

• Følg op på  A3’s og 
KPI’erne

• Kommuniker 
resultater til 
styregruppen, 
stakeholders og 
organisation

• Fejre gennemførelsen 
af pilot projektet

• Find næste pilot 
område

Responsible: MT
Support: Terminal

• Vælg Train-the-
Trainer kandidat(er) 
og afhold 40 
timers Train-the-
Trainer kursus

• Kommuniker og 
fejre TWI Job 
Instruction Train-
the-Trainers

Responsible: Terminal
Support: MT

• Evaluer (udviklings 
assessment) – Er vi 
klar til næste 
program (JR, JS..)?

• Tilpasning hvor det 
er nødvendigt

• Gentag step 2-6 når 
nyt område startes 
op
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Responsible: MT
Support: Terminal

• WI Træning (4 dage)

• Træning og coaching 
(2 uger

• Identificer kritiske 
områder og 
processer hvor TWI  
er nødvendig

Get ready Standardize Stabilize / Sustain

- PDCA: Step 1, 2, 3, 4 = P (Plan), Step 5 = D (Do), Step 6 = CA (Check/Adjust), Step 7-8 = PDCA 2
- Total implementerings tid (step 1-8): ca.. 7 months

Contact:

Per Strandbygaard
TWI Program Manager
Maersk Training

Phone: +45 53 35 70 00
E-mail: pst144@maersktraining.com

Q&A
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