Metodik kring införandet av Lean
Produktionslyftet är en nationell satsning för att stärka konkurrenskraften hos mindre och medelstora företag i Sverige. Den metodik som används är starkt inspirerad av Lean, vilket har väckt både nyfikenhet och intresse i landet kring arbetssättet. Här ges en översiktlig sammanfattning av Produktionslyftets arbetsmetodik.
Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med långsiktig tillämpning av värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget ger goda resultat på kort sikt, men att de riktigt stora vinsterna kommer på lång sikt.
Ett övergripande fokus för Produktionslyftet är att skapa en samordnande effekt inom effektiv produktion i en nationell struktur för kompetensleverantörer, inbegripande institut, högskolor och regionala aktörer samt kompletterande kommersiella aktörer. Bakom satsningen står KK-stiftelsen, Vinnova, Tillväxtverket (före detta Nutek), IF Metall och Teknikföretagen.
Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpningen av Lean ser långt ifrån likadan ut runt om i världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi har en hög kompetensnivå i företagen etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden och behov.
Metodiken baseras på följande upplägg:
	Värderingar – hjärta

Principer – hjärna
Metoder – verktyg
Resultat – effekten.
Det går inte att ta isär Värderingar, Principer och Metoder, eller bryta ut en enskild del av dem. Det är tillsammans som de leder till Resultat. Interaktionen är otroligt viktig och att arbeta iterativt med alla samtidigt är en del i lärprocessen. Metodiken bygger på vunna erfarenheter, både från Produktionslyftets eget arbete och tidigare arbeten inom Lean-området hos ingående huvudmän och partner. Erfarenhetsmässigt vet vi att två områden är särskilt viktiga för de deltagande företagen:
	Ledningens engagemang och förståelse
	Att lyckas få ett långsiktigt arbete att ”slå rot”.

Dessa två områden – det vill säga område 1 och 2 enligt ovan – är något som metodiken behöver uppfylla för att satsningen ska bli långsiktig, och därmed lyckad. Den inledande fasen i Produktionslyftets företagsarbete syftar till att utmana och väcka tankar hos ledningsgrupp och nyckelpersoner i företaget; de måste vara beredda att tänka på sin verksamhet på ett nytt sätt och ifrågasätta det sätt de gör saker på idag. Utifrån detta ska de sedan forma företagets egna vägledande principer. Vad är viktigt för det egna företaget? Vilken kultur sitter i väggarna? Vad vill vi bevara och vad vill vi lägga till?
Värderingar = företagets ”hjärta”
För att identifiera företagets värderingar, hjärta, krävs det input från många olika håll. En av dessa input är den självutvärdering som Produktionslyftet använder sig av, i mångt och mycket baserad på de 14 principer som Toyotas produktionssystem bygger på (enligt Jeffrey Liker). Gruppen som gör självutvärderingen består av en förststärkt ledningsgrupp, det vill säga ledningsgrupp, Lean-koordinatorer, fackliga representanter och andra nyckelpersoner. Förankringen och samsynen inom denna grupp är mycket viktig för det fortsatta arbetet. De behöver ta fram vad som ska göras och varför och senare presentera detta för resten av företaget. Detta presenteras i samband med att alla i företaget får en Lean-introduktionsdag och spelar Lean-spel.
Ledningen måste visa att de tror på, är drivande i och beredda att satsa på detta. Den största delen i ett företags satsning inom Produktionslyftet är den tid de själva ställer upp med. Det är ett klassiskt Moment 22: Ledning måste våga investera tid för att kunna tjäna tid. Tid för utbildning, tid för förbättringsarbete, tid för samarbete. När alla avsätter den tiden, då börjar det hända saker.
Principer = ”hjärnan”, företagets tankesätt
Den viktigaste delen med att fastställa företagets vägledande principer är vägen dit, det vill säga vägen till samsyn. Detta är grunden till ett väl fungerande produktionssystem. Ett kvitto på detta arbete är att ta fram en folder eller broschyr som kan användas för att förmedla denna samsyn till medarbetarna, ett underlag för mål, prioriteringar och samtal.
Under den första fasen, fram till att vägledande principer är framtagna, utbildas parallellt två Lean-koordinatorer i företaget. De är sedan de drivande personerna i det interna arbetet under hela Produktionslyftets tid med företaget. Genom sin utbildning på 7,5 högskolepoäng i Lean produktion får de en utökad teoretisk grund att stå på. Därmed har de möjlighet att ligga steget före i företagets ”Lean-tänk”, allt för att kunna stödja och inspirera sitt företag på bästa sätt.
Det praktiska arbetet handlar i grunden om att lära sig se slöserier, att se de egna slöserierna och få möjlighet att ta bort dem. I den andra fasen av Produktionslyftets metodik erbjuds ett antal ”byggstenar” eller moduler med ett antal nyckelverktyg inom Lean, som exempelvis 5S (ordning och reda), värdeflödesanalys och SMED (ställtidsreduktion). Företagets Lean-koordinator anpassar insatserna efter företagets behov tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach.
Metoder = de verktyg som används
Den andra fasen i metodiken fokuserar på område 2 enligt ovan, det vill säga att få ett långsiktigt arbete att ”slå rot”. Detta har att göra med det vi kallar ”den sneda vågen”, vilket innebär att företaget för varje vald modul tar fram ett eget material och utvecklar detta till sin standardmetod. Grundmaterialet hämtas ur Produktionslyftets utbud av moduler. Vald modul används därefter inom ett väl definierat pilotområde som ett test för att se att arbetssätt och material fungerar, samtidigt som personal inom pilotområdet utbildas. Några av de som utbildas i pilotområdet är de som sedan ska föra den nya standardmetoden vidare till andra grupper i företag, vilket är ett mycket viktigt steg för att metoden ska ”slå rot”. Här ställer Produktionslyftet krav på att företaget i egen regi ska använda modulen på ytterligare områden, med ständiga förbättringar av materialet. På detta sätt åstadkoms ”den sneda vågen” och en standardmetod etableras och ”slår rot” i företaget.
Den sneda vågen syftar till hjälp till självhjälp. Genom pilotgruppen startas ”vågen” med en standardmetod som sedan rullar över hela företaget, där Produktionslyftets coacher är med i arbetet fram till att testet på pilotområdet är genomfört. Detta för att säkerställa att företaget sedan kan gå vidare utan stöd. Att metoden på detta sätt får ”slå rot” i hela företaget är ett långsiktigt arbete som på sikt kommer att ge det goda resultatet. Vilka metoder, ”frön”, som företaget väljer att jobba med är baserade på företagets vägledande principer och utgångsläge, och väljs omsorgsfullt ut för möta företagets behov på bästa sätt.
För ledningen är det ”walk-the-talk” som gäller; att visa att de är intresserade av att hitta förbättringar och att arbeta med dessa. Det handlar inte i första hand om att flytta runt maskiner, det handlar om en vilja att skapa en kultur där problemen och förbättringar lyfts fram. Företaget måste ta fram dem för att kunna ta bort dem – det är så ständiga förbättringar skapas!
För att lyckas med detta behövs en strategi. Att systematiskt arbeta med olika metoder, verktyg i ”Lean-verktygslådan” är en bra strategi. Något som är viktigt vid valet av metod är att det finns en koppling till företagets vägledande principer. Om ett företag exempelvis identifierar att ökad flexibilitet i sina flöden är en framgångsfaktor (principnivå), så vill de arbeta med ställtiderna på sina maskiner för att förbättra flexibiliteten (metodnivå). För att kunna förbättra sitt ställarbete krävs det att de har allt material välorganiserat; instrument, verktyg, fixturer etc (metodnivå). För att uppnå detta gemensamt i grupp krävs det i sin tur någon form av förbättringsgrupper samt ordning och reda på arbetsplatsen (metodnivå). Enligt denna tankekedja ska företaget börja arbeta med metoderna Förbättringsgrupper och 5S (ordning och reda) och därefter metoden Kortare ställtid (SMED) för att uppnå sin målsättning: Ökad flexibilitet i sina flöden. Genom att företaget redan från början kopplar samman värderingar, principer och metoder på detta sätt skapas en förståelse för syftet och det goda resultatet kommer som en effekt av det behovs- och principstyrda arbetssättet.
En erfarenhet vi gjort efter de första åren med Produktionslyftet är att vi initialt inte stöttat företagen tillräckligt i den förändringsverksamhet som arbetet innebär. Hur ska förändringsarbetet ”tas emot” och stöttas? Därför har vi även tagit fram byggstenen ”Förändringsledning” som är en viktig del av metodiken, eftersom den hjälper till att skapa de förutsättningar som krävs, ”den rätta jorden” för att få arbetet med metoderna – ”fröna” – att slå rot.
Reslutat = effekten av att arbeta rätt
Hela upplägget bakom Produktionslyftets insats är tänkt som en initiering av ett långsiktigt arbete. Insatsen kan liknas vid tändstiften i en motor; hela metodiken över cirka 15-18 månader är en startsträcka. Tanken är inte att företagen är klara efter 18 månader! Snarare är det så – som i alla framgångsrika Lean-företag – att de ser ett ännu större behov efter Produktionslyftets insats. Om företaget når den insikten har Produktionslyftets målsättning nåtts!
Att mäta är viktigt för att kunna arbeta med förbättringar och påvisa resultat, men något som är ännu viktigare för det långsiktiga arbetet är ett förändrat arbetssätt och ”tänk”, vilket är svårt att visa i mätetal. När det kommer till specifika metoder fungerar det bättre; bilder av insatsområden före/efter, kortare ställtider, ökat antal förbättringsförslag som omsätts i verksamheten etc. Företaget behöver också ha ett mätsystem som kopplar från de vägledande principerna ända till gruppnivå, där man kan mäta och följa upp verksamheten som ett led i att identifiera avvikelser och se så de förändringar man genomför också är förbättringar.
Produktionslyftets arbete avslutas med en sammanställning av goda exempel över det som gjorts, men huvudfrågan är hur företaget ska gå vidare. Det är bra med en blick i backspegeln för reflektion och lärande, men annars är det framrutan som gäller. Vilka är utmaningarna? Efter att Produktionslyftet avslutat sitt direkta engagemang i företagen erbjuds de även att delta i så kallade ERFA-grupper (erfarenhetsgrupper). Här får de möjlighet att träffa andra företag och dela erfarenheter, inspireras och stöttas.
Slutligen … Det tar tid. Som vid all förändring och träning stöter du på hinder och problem. Samtidigt är resan en lärdom i sig, men det är viktigt att se och uppskatta alla de små förbättringar som sker. Den stora förbättringen kommer över lång tid!
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