XPS:

Varige veier
til kontinuerlig
forbedring
Lean-produksjon virker til å være mer populært enn noen gang
i norsk og internasjonalt næringsliv, skriver artikkelforfatteren.
Hva må vi da g jøre annerledes for å lykkes denne gang?
Av Torbjørn Netland, doktorgradsstipendiat ved NTNU Industriell Økonomi
og Teknologiledelse og forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
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sjekt rekker å sette seg har ledelsen gjerne valgt å satse på noe nytt. En grunn kan
være at man ikke fikk gevinstene ut raskt
nok og trenger å overbevise et utålmodig
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prosesskartlegging, standardisering og

globale utrulling av Volvo Production

og vedlikeholdet av et XPS ville vært uten-

reduksjon av sløsing.

System (VPS) tett i min doktorgrads-
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Aluminium Metal Production System,

des systemet som bedriftens evige vei til

En annen oppskrift for fiasko er å la forbe-

Elkem Business System, Jotun Operations

økt konkurransekraft. Det bærer gjerne

dringssatsingen være et problem som til-

System, og REC Production System. I

bedriftens navn og design, og er noe eget

hører produksjonsavdelingen i isolasjon.

Danmark finner man LEGO Production

som ansatte lettere kan identifisere seg
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keløsninger.
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at hele verdikjeden er med på leken. En

System, og flere. Svenske eksempler er
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lean-fabrikk er en øde øy om den ikke er
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rer til bilindustrien er det salgsavdelingen
som først møter disse kravene fra kunden. Det er derfor essensielt at de forstår
"kravspesifikasjonen". Et godt utviklet og
delt XPS vil i de fleste tilfeller dekke kundens krav om systemer som sikrer topp
kvalitet og årlige kostnadsreduksjoner.
Like viktig – og alt for ofte neglisjert – er
det at også innkjøperne deler systemet.
Dersom bedriften ikke tar de samme kravene videre til sine underleverandører
havner de i skvis mellom kundens økende
krav og leverandørenes skiftende servicegrad. De beste bedriftene driver følgelig
leverandørutvikling istedenfor innkjøp fra
sine hovedleverandører. Dette betyr ikke
at alle skal kurses opp-og-ned i alle elementer av bedriftens XPS, men alle må i
det minst vite hva det er, hvorfor det finnes og hva hovedprinsippene betyr.
Resultatet er sågar at noen store bedrifter
tar sine egne XPSer videre til verdikjeden.
Flyprodusenten Boeing, for eksempel,
ønsker å innføre hovedprinsippene i

Artikkelforfatteren, Torbjørn H. Netland, er doktorgradsstipendiat ved NTNU Industriell Økonomi
og Teknologiledelse og forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

"Boeing Production System" hos alle sine
1.500 leverandører i mer enn 70 land.

praksis, men resultater leveres kun

Akkurat slik vi holder oss selv best i form

Leverandører møter lignende krav hos

gjennom sistnevnte. Mange prater mer

ved å trene regelmessig, vil et vellykket

konkurrenten Airbus, og hos kunder i

om trening enn de trener. Noen leser

XPS bli en del av livet i bedriften. Det inte-

amerikansk forsvarsindustri. Spørsmålet

mange livstils-magasiner men glemmer

greres i organisasjonskulturen som en del

de alle stiller seg er "Hvordan kan hele

å praktisere rådene de får. Alt for ofte er

av "hvordan vi gjør ting her". Men siden

verdikjeden bli lean?" De har for lengst

lean og XPS noe bedriften utøver best i

ansatte kommer og går, og folk har en

skjønt at det ikke er lett å være en Just-In-

PowerPoint. Det er helt avgjørende at

tendens til å glemme over tid, kan forfal-

Time-fabrikk med lave lagerkostnader i

man unngår dette ved at forbedringspro-

let komme fort for den som ikke investe-

en uforutsigbar verdikjede hvor de andre

grammet adopteres på lik linje med

rer i programvedlikehold. Selv Toyota opp-

aktørene operer etter andre produksjons-

andre allerede aksepterte "systemer" slik

levde dette nylig i sine globale verdikje-

prinsipper. Jeg er sikker på at vi kommer

som ERP, produksjonsteknologi og bud-

der, med dyre tilbaketrekninger av tusen-

til å se mye mer av denne typen krav i ver-

sjettoppfølging. Paradoksalt er det slik at

vis av biler med feil. Her finnes ingen vid-

dikjeder dominert av ledende aktører

et forbedringsprogram som virkelig lyk-

underkur. Man kan fettsuge en bedrift til

fremover.

kes gjør seg selv overflødig. Det bare er

den fremstår som lean, men uten å foran-

der – uten at man trenger å fokusere på

dre de daglige rutinene vil ikke formen

Fra PowerPoint til daglige rutiner

det; ingen PowerPoint, ingen brosjyre –

vare lenge.

Forbedringsarbeid kan sammenlignes

bare gode rutiner.

med trening. Man trenger både teori og
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