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8.1 Introduktion
Det här kapitlet behandlar Kaizen, ett väldigt kraftfullt verktyg för snabbt och
meningsfullt förändringsarbete. Kapitlet börjar med en introduktion till kaizen och
kaizenevenemang.
Fördelarna med kaizen gentemot mer traditionella förbättringsmetoder utforskas,
och de många affärsfördelar som ett korrekt genomfört kaizenevenemang kan
föra med sig diskuteras. Kaizen är ett mycket deltagande och delegerande
arbetssätt, och därför tar kapitlet upp några av de nödvändiga villkoren som
måste uppnås för att ett evenemang ska kunna ge maximal utdelning.
Nyckelintressenternas roller och ansvar beskrivs, likaså vilka attityder och
uppföranden som krävs av deltagarna.
Planering och tidslinjer diskuteras, eftersom planeringen spelar en oerhört viktig
roll för vilket resultat ett evenemang ger. Dessutom ges riktlinjer för att
säkerställa att rätt personer deltar i evenemanget för att maximera dess
utdelning.
Det vanligaste formatet på en kaizenworkshop förklaras och de tillgängliga
förbättringsverktygen listas. Vikten av att uppmärksamma deltagarnas bidrag
diskuteras, och ett antal tips för att säkerställa evenemangets framgång
presenteras.
I kapitlets sista del diskuteras vikten av att följa upp evenemang samt
nödvändigheten av att säkerställa att resultaten från kaizenarbetet upprätthålls i
framtiden

8.2 Kapitlets mål
När du har läst och förstått det här kapitlet ska du kunna:
•

Förklara vad som menas med kaizen och kaizenevenemang.

•

Förklara fördelarna med kaizenevenemang och vilka problem som kaizen
kan lösa.

•

Nämna vilka steg som ingår i planeringen av ett evenemang.

•

Nämna de viktigaste rollerna och ansvarsområdena i ett evenemang.

•

Identifiera vad som krävs för att effektivt planera ett evenemang.

•

Redogöra för strukturen och formatet hos ett evenemang.

•

Förklara vikten av att evenemanget följs upp för att upprätthålla resultaten.

8.3 Introduktion till Kaizen
Kaizen är ett japanskt ord som består av två tecken: "kai" som betyder
förändring, och "zen" som betyder godhet. Sammantaget betyder de förbättring.
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Kaizen är faktiskt ett av de mer använda orden i Japan, och syns ofta i
massmedia i så olika sammanhang som exempelvis "bytesbalansens kaizen"
och "välfärdssystemets kaizen".
I grund och botten är kaizenkonceptet enkelt och rättframt: det betyder ständig
förbättring där alla är delaktiga, på alla delar i organisationen. Kaizen är ett av de
viktigaste koncepten inom japansk företagsledning. Filosofin kring kaizen bygger
på att alla delar i våra liv - oavsett om det gäller arbetslivet eller det sociala livet förtjänar att ständigt förbättras.
I Europa och i USA betyder kaizen vanligtvis en mellan tre till fem dagar lång
tillställning där man jobbar med förbättring av specifika processer i företaget.
Sådana tillställningar kallas ofta "Kaizen Blitz" eller "Kaizen Workshop", och är ett
sätt att snabbt införa förbättringar i produktivitet, ledtider, kvalitet,
utrymmesutnyttjande och andra viktiga områden, samtidigt som kostnaderna
hålls på en låg nivå.
Kaizen är en process som kräver aktivt deltagande av alla. För att detta ska
kunna införas på löpande basis är det absolut nödvändigt att kaizen inte används
för att möjliggöra personalnedskärningar! Frågorna kring hur anställda ska
placeras om inom företaget måste diskuteras innan kaizenresan inleds. Det går
inte att upprätthålla ett kaizeninitiativ som har målet att möjliggöra
personalnedskärningar; hur motiverade tror du att de kvarvarande anställda är att
fortsätta med kaizen?
Att delta i ett kaizenevenemang ger de anställda färdigheter inom problemlösning
och införande av förbättringar, färdigheter som är värdefulla tillgångar i vilken
organisation som helst. När resurser frigörs som följd av en kaizenaktivitet bör de
användas för att hålla igång eller accelerera förbättringsprojektet, eller
omplaceras till en annan del i företaget som är i behov av resurser.
Trots att konceptet är japanskt är det lätt att överföra, och kaizen har lyckats
införas i nästan varje land som har tillverkande företag. Det är inte beroende av
vare sig språk eller utbildningssystem, och har bemästrats av människor i alla
organisationsnivåer. Det förutsätter heller inte förkunskap inom området som ska
förbättras, och är lika användbara för att förbättra problem i
tillverkningsprocesser som i serviceprocesser. Vad kaizen däremot kräver är ett
öppet sinne och en vilja att pröva nya idéer.
Det finns i princip tre typer av kaizen:
•

Punktkaizen, som förbättrar ett specifikt processteg, exempelvis
reducering av ställtider.

•

Linjekaizen, som förbättrar flödet genom en serie processteg i en
värdekedja, exempelvis genom införande av tillverkningsceller,
arbetsbalansering och takttid.

•

Systemkaizen, som förbättrar högnivåprocesser, exempelvis processen
för efterfrågeplanering.
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8.4 Varför kaizenevenemang?
Kaizenevenemang är ett extremt kraftfullt förbättringsverktyg. Det sätter fokus på
problemen och på behovet av att snabbt införa förbättringar. Dessa förbättringar
är ofta svåra att implementera om "normala" organisationsmodeller används för
förbättringsprojekt - projektgrupper som möts för korta perioder av aktivitet, följt
av långa perioder av inaktivitet och sedan febril aktivitet precis innan nästa
deadline.
Om förbättringscykeln visualiseras som en värdeström så kan perioderna av
inaktivitet mellan aktiviteterna jämföras med PIA (produkter i arbete). Detta är tid
som inte tillför värde, och som väsentligt förlänger tiden till att problemet lösts.
Kaizenevenemang tillför en mekanism och en metodik för att eliminera stora
delar av den tid som inte tillför värde från förbättringscykeln.
Ett kaizenevenemang siktar på att det som lärs ut tillämpas direkt. Team tränas i
ett koncept för att sedan direkt applicera kunskapen. Ett evenemang använder
ett workshopformat där resurser fokuseras för att under kort tid lösa ett problem,
istället för att skapa en projektgrupp som möts under en längre tid.
Kaizenevenemang kräver detaljerad planering, engagemang från alla inblandade
och aktivt stöd från ledningen. Det är en fokuserad workshop som under en
vecka eller mindre inför principer från Lean på en utvald arbetsplats.
Kaizenevenemang är också ett kraftfullt sätt att implementera de förändringar
som är nödvändiga för att uppnå det framtida läget som utvecklats i VSMworkshops (värdeflödesanalys, se kap x.x).

Fördelar med kaizen
Målet med ett kaizenevenemang är att identifiera och eliminera slöseri från
värdeströmmen eller en specifik process i strömmen.
Kaizen levererar snabba förbättringar för ett stort antal problem och kan
användas för att:
•

Reducera antal ställ på utrustning som är taktsättande eller flaskhalsar.

•

Introducera eller förbättra linjebalansering.

•

Införa tillverkningsceller.

•

Reducera ledtider och lager.

•

Öka kapaciteten.

•

Förbättra utnyttjandet av befintliga utrymmen.

•

Reducera cykeltid och kostnad.

•

Förbättra process- eller produktkvaliteten.

•

Introducera en ny produktmix eller nya produktspecifikationer.

•

Introducera ny utrustning.
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•

Introducera eller förbättra 5S och visuella system.

•

Förbättra kundnöjdheten.

Kaizen tillämpas enklast på platser vars processer är slösaktiga, exempelvis:
•

För stora lager eller för långa förflyttningar.

•

Långa eller variabla ledtider.

•

Brister i kvalitet eller leveranser.

•

Variationer i processer eller metoder.

•

Procedurella problem.

Kaizen bryter ner många av de murar skapas av den funktionella arbetsdelning
som finns i många organisationer. Genom att deltagarna kommer ifrån olika
arbetsplatser och olika nivåer inom organisationen tvingar ett evenemang fram
samarbete mellan olika funktioner och förbättrar kommunikationen mellan dessa.
Fördelar för företaget:
•

Snabbt införande av viktiga förbättringar.

•

Ökad sannolikhet för att resultaten bibehålls länge, eftersom de viktigaste
intressenterna är delaktiga i utvecklingen av förbättringarna.

•

Undvikande av ibland extremt dyra och kapitalintensiva lösningar som
sällan löser den grundläggande orsaken. Kreativitet före kapital!

•

Potential för att mångfalden inom teamen resulterar i nya, innovativa
lösningar.

•

Förbättrad arbetsmoral bland de anställda efter att ha arbetat heltid med
att utveckla lösningar under ett evenemang.

•

Åstadkomma förbättringar på en skala som sällan kan nås med mer
traditionella problemlösningsmetoder.

Kaizenevenemang kan ge dramatiska resultat när de är korrekt planerade och
genomförda. Typiska resultat från ett fem dagar långt evenemang är:
•

Produktivitet 10-30% förbättring

•

Utrymmeskrav

•

Lager

70-90% reducering

•

Ledtid

50-90% reducering

•

Ställtid

70-90% reducering

40-60% reducering

Dessa data är resultatet från enskilda evenemang, men fördelarna kan spridas till
alla delar av företagets verksamhet om Kaizenmetodiken används fortlöpande
och systematiskt för att reducera slöseri.
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8.5 Regler, roller och principer
Det finns ett antal roller som måste tilldelas innan ett evenemang hålls.
Dessutom måste några viktiga grundregler följas för att vara säker på att
resultaten från varje evenemang tillvaratas och maximeras.
Rollen som teamledare är kritisk. Ledaren måste se till att:
1. Upprätta dagliga agendor som specificerar exempelvis aktiviteter, tidlinjer,
roller osv.
2. Delegera och vara stödjande
3. Se till att teamet observerar och analyserar innan de börjar förbättra.
4. Se till att Kaizenverktygen används.
5. Dela upp arbetet mellan teamets medlemmar.
6. Leta efter hjälp eller extra resurser om planen inte kan hållas.
7. Kommunicera ofta och öppet.
8. Se till att alla idéer och förbättringar dokumenteras.
9. Hålla fokus på att implementera så mycket som möjligt samtidigt som
tidsramarna hålls.
Teamledaren ska helst komma utifrån, ha tidigare erfarenhet av ledarskap samt
ha en deltagande ledarstil. Ledaren bör inte vara inblandad i arbetsplatsens
dagliga arbete, men bör vara en kaizenentusiast och ha erfarenhet av
kaizenledarskap.
Följande tabell beskriver nyckelrollernas viktigaste ansvar före, under och efter
ett evenemang:
Roll

Före

Under

Teamledare

Repetera de moduler
som ska läras ut

Hjälpare

Tillhandahålla
Undervisa teamet
specialistkunskaper om tillsammans med
Lean i alla faser
ledaren

Hålla dagliga
möten,
Med stöd av Hjälparen avrapporteringsmö
tet samt slutfesten
ansvara för att
aktiviteter i
Se till att vissa 'att
utvärderings- och
göra'-aktiviteter
planeringsfasen utförs. tilldelas i
kaizentidningen.

Stödja ledaren under
utvärderings- och
planeringsfasen

Leda
utbrytargrupper
Komma med
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Se till att fokus behålls förbättringsförslag
och att evenemangets
Ge en vision om
omfång inte blir för
vad som är möjligt
stort
Hjälpa ledaren
Hjälpa till att bryta ner med nästa dags
murar om det behövs
planering
Undervisa ledaren om Påminna ledaren
det behövs.
och
företagsledningen
om att följa upp
vad som står i
kaizentidningen
Se till att alla
formulär fylls i
Koordinera länkar
till andra
kaizengrupper
Lägga upp nästa
steg i processen
Processägare Förstå hela processen
Hjälpa till att välja ut
deltagare
Kommunicera
kaizenstrategin och
visionen

Vilja hjälpa till att
göra förbättringar
Ta risker
Delta

Se till att
förbättringsförslag
en i
kaizentidningen
införs
Avhjälpa hinder att
koppla
förbättringarna till
andra delar i
processen

Hjälpa anställda förstå
varför förbättringar
behövs

Kommunicera
nästa steg i
kaizenstrategin
Platschef

Hjälpa till att välja
förbättringsmål
Välja deltagare
Diskutera kaizen och
Lean Manufacturing
med de anställda
Hjälpa de anställda att
förstå vad de själva

Delta på kick-off
Vara delaktig i
och avrapportering uppföljningen av
långsiktiga
Vara en
förbättringar
cheerleader och
främja visionära
aktiviteter
Ta bort hinder på
vägen
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vinner på kaizen.

tidsätts
Se till att aktiviteter
utförs
Kommunicera
aktiviteternas
status till teamets
medlemmar.

Teammedlem Färdigställ och skriv
mar
under stadgarna
Godkänn agendan

Ta bort hinder
Hjälp till
Förändra

Utför tilldelade
aktiviteter
Fira!

Ta risker
Ett exempel på kaizenstadgar finns i det här kapitlets appendix.
Teammedlemmarnas attityder och deltagande är en väsentlig del av varje
evenemang. Det finns tio regler som alla deltagare i ett evenemang måste följa.
Dessa är:
1. Var öppen för förändringar
2. Behåll en positiv attityd
3. Dölj inte oenighet
4. Skapa en förlåtande miljö
5. Respektera andra
6. Behandla andra som du själv vill bli behandlad
7. En person en röst - ingen position eller rang
8. Det finns inga dumma frågor
9. Planer är bra endast om de kan användas i praktiken
10. Förstå processen och bara gör det!
Utöver dessa regler finns det en "kaizenanda" som alla deltagare måste dela.
Följande principer ger en inblick i den anda som aktivt måste uppmuntras bland
alla teammedlemmar:
1. Släng ut gamla attityder.
2. Tänk ut sätt som får de nya idéerna att fungera.
3. Säg aldrig "vi kan inte", och godta inga ursäkter från andra.
4. Kräv inte perfektion direkt; en direkt förbättring på 50% räcker.
5. Jämför inte pengar med kreativitet
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6. Lös problem direkt.
7. Fråga "varför" fem gånger.
8. Förbättringar görs på plats, inte från ett kontor.
9. Ju fler idéer som kommer desto bättre, speciellt om de kommer från
personer nära problemet.
10. Det finns inga gränser på hur mycket något kan förbättras.

8.6 Planering av ett kaizenevenemang
Att planera evenemanget grundligt är väldigt viktigt om det ska kunna nå upp till
intressenternas förväntningar. Följande checklista summerar vad som måste
planeras innan ett evenemang:
Aktivitet

Status

VÄLJ CELL OCH TEAMMEDLEMMAR
Cell
Teamledare
Teammedlemmar inifrån och stödjande cell
Teammedlemmar utifrån
Kaizenmål (inklusive säkerhet)
LOGISTIK
Boka lärosal och material (OH etc)
Boka utbrytarrum och material
Boka mötesrum för den slutliga presentationen
UTBILDNINGSFÖRBEREDELSER
Kopiera läromaterial
Se till att lärosalen är förberedd
TEAMFÖRBEREDELSER
Sammanställ mätningar (inklusive Mål och Problem)
Skaffa material (stoppur etc)
Teammöte innan evenemanget
Sätt samman teampaket (formulär etc)
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Briefing av cellteamet innan evenemanget
Genomgång av rutiner för hälsa och säkerhet.

Tabellen nedan visar vilka aktiviteter som måste utföras veckorna innan ett
evenemang. Mallen är ett hjälpmedel för att säkerställa att viktiga
planeringsaktiviteter inte glöms bort.

Kaizenförberedelser
6 veckor innan:
•

Boka ett första möte med processägaren

•

Boka en första utvärdering med platscheferna

•

Skicka inbjudningar till platscheferna

•

Boka ett mötesrum

5 veckor innan:
•

Håll första mötet med processägaren

•

Håll första utvärderingen med cheferna, och få en rundvandring

•

Skriv kontrakt med platscheferna om deras ansvarsområden.

•

Identifiera en målprocess

•

Identifiera teammedlemmar för planeringen

•

Boka en rundvandring för planeringsteamet

•

Bjud in medlemmarna till rundvandringen

4 veckor innan:
•

Träffa planeringsteamet och gör rundvandringen.

•

Identifiera teammedlemmar

•

Bestäm kaizenagendan

•

Skriv ett utkast till kaizenstadgarna

•

Skicka inbjudningar till kick-off, avrapporteringar och utbildningsdagar.

•

Informera fastighetsansvarige och andra nödvändiga resurser så att de
kan förbereda för kaizen.

3 veckor innan
•

Informera om nödvändigt facket om evenemangets schema och aktiviteter

•

Informera supportorganisationer (HR etc) om kaizenaktiviterna för att
skaffa stöd
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•

Bjud in deltagarna personligen eller via telefon

•

Påbörja en kommunikationsplan

•

Bekräfta teammedlemmarna – både huvudgrupp och utökade

2 veckor innan:
•

Gör en agenda för utbildningen. Repetera om nödvändigt.

•

Planera teammöten med kärnmedlemmar

•

Gör en väggkarta över platsens nuvarande layout.

•

Bekräfta agendan med planeringsteamet. Utse medlemmar och ledare för
subteam om nödvändigt.

•

Kom överens om uppgifter för iordningställande av lokalen

1 vecka innan:
•

Beställ förfriskningar för nästa vecka

•

Bekräfta rumsbokningen

•

Samla material (pennor, papper, skrivplattor etc)

•

Håll briefing för cheferna

•

Boka ett uppföljningsmöte veckan efter evenemanget

Under evenemanget:
•

Teammedlemmarna skriver under kaizenstadgarna

•

Dagliga möten, avrapporteringsmötet och avslutningsfesten hålls.

•

Boka uppföljningar med alla inblandade

•

Bjud in teammedlemmarna till uppföljningsmötet.

•

Se till att "att göra"-aktiviteterna i kaizentidningen tilldelas

1 vecka efter:
•

Håll ett uppföljningsmöte för att behandla kritik mot evenemanget.

•

Färdigställ rapporten samt en ensidig sammanställning av förbättringarna
och lärdomarna.

•

Granska icke-tilldelade aktiviteter i kaizentidningen med processägaren.

Storleken på kärnteamet kan variera från så få som sju medlemmar till över
trettio, beroende på evenemangets omfång. Ett evenemang för att minska
ställtiden på en enstaka maskin kan involvera så få som sju, medan ett
evenemang som ämnar införa en tillverkningscell kan involvera fler än 30. Ett
sådant evenemang skulle troligtvis bli uppdelat i subteam, där exempelvis det
första teamet fokuserar på 5S och materialflöden, det andra teamet på
utrustningens layout, och ett tredje team på standardisering av arbetet för
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operatörerna i den nya cellen.
När kärnmedlemmarna väljs är det viktigt att få en balans mellan personer som
arbetar på platsen, stödjande tekniska experter samt deltagare som har väldigt
lite direkt kontakt med processen som ska förbättras.
De som väljs från platsen bör ha god kännedom om processen och ha de
nödvändiga färdigheterna för att arbeta i den. I idealfallet är de informella ledare
med erfarenhet, kunskap och trovärdighet. Det är också bra att välja inflytelserika
skeptiker som är intresserade av att få arbetsplatsen att fungera bättre. I en
flerskiftesprocess bör representanter från alla skift vara med i teamet.
När "outsiders" väljs ut för att delta i ett evenemang, betrakta speciellt förmän
eller chefer som skulle kunna leda egna kaizen i framtiden. Om möjligt bör även
andra intressenter som påverkas av evenemangets resultat vara delaktiga.
Sådana intressenter kan vara:
•

Representanter för facket

•

Skyddsombud

•

Representanter från kund- och leverantörsprocesser

Det är viktigt att komma ihåg att extra specialistresurser utöver kärnteamets kan
komma att behövas under evenemanget. Dessa resurser kan komma från
stödorganisationer som Lokal, Verktyg, HR, Konstruktion, Planering och IT.
Fastighet och datorsupport kan exempelvis krävas vara tillgängliga vid behov. De
bör identifieras och inkluderas som medlemmar i det "utökade" teamet. De bör
om möjligt delta på de inledande kaizenutbildningarna, och vara tillgängliga för
att stödja teamet under hela evenemanget.
Särskild vikt måste fästas vid kommunikation innan, under och efter
evenemanget. Det är nödvändigt att alla intressenter, speciellt anställda som
arbetar på plats, informeras om vad kaizen är, vad som är planerat,
anledningarna till att det görs, hur länge det kommer pågå, samt vilka som
kommer att vara delaktiga. Efter att evenemanget avslutats bör alla informeras
om de uppnådda resultaten och om vilka oavklarade förbättringsförslag som
finns kvar.
Kom ihåg: evenemanget kommer att fundamentalt förändra hur arbete utförs på
arbetsplatsen, och kommer direkt att påverka de anställda som arbetar där. Sätt
av tid för att grundligt informera dem om aktiviteterna, problemen och resultaten.
Kommunikationen efter kaizen bör om möjligt hållas vid de anställdas
arbetsplats, och bör innehålla:
•

En genomgång av alla aktiviteter i kaizentidningen.

•

Stängning av avslutade aktiviteter

•

Tillägg av eller till aktiviteter om nödvändigt

•

Genomgång av vad som fungerar och vad som inte gör det
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Utöver de olika planeringsdelarna som givits ovan är det viktigt att bestämma
omfånget och målen för kaizen en god tid i förväg. Ambitiösa förbättringsmål bör
sättas och kvantitativt mätas.
Dessa mål kan inkludera de följande:
•

Produktivitetsvinster

•

Färre produkter i arbete

•

Reducerade ledtider

•

Förbättrade leveranser

•

Minskad downtime på maskiner

•

Reduktion av miljöpåverkan

•

Ställtidsreduktion

•

Kvalitetsförbättringar

8.7 Kaizenevenemanget
Kaizen använder ett workshopformat som kan sammanfattas med "lärande innan
handling" (learning then doing). Cirka 20% av tiden läggs på att utbilda teamet
om verktyg och principer, medan resten av tiden används till att införa
förändringar.
Formatet för ett typiskt femdagars kaizen är:
Dag 1: utbildning i grundläggande verktyg och principer. Fokus ligger på att
identifiera slöseri, att simulera, att skapa förbättringsanda, och att göra en
rundvandring för att förstå den aktuella processen.
Dag 2: applicering av förbättringsmetoderna. Workshopdeltagarna utvecklar en
vision för sin arbetsplats och identifierar, planerar och prioriterar de förändringar
som kommer leda till att visionen förverkligas.
Dag 3 och 4: Om det är nödvändigt får deltagarna kompletterande utbildning i
förbättringsmetoder. Annars ligger fokus på att utveckla, implementera och testa
förbättringsplanerna.
Dag 5: deltagarna lägger sista handen på de införda förbättringarna för att sedan
skriva en rapport till företagsledningen. I rapporten beskrivs vad som
åstadkommits under veckan samt status för eventuella kvarvarande aktiviteter.
I kaizen finns det ett stort utbud av verktyg att välja bland. Valet grundar sig på
vilken sorts problem som ska lösas.
Verktygen inkluderar men är inte begränsade till följande Lean- och
processförbättringsverktyg:
•

Spaghettidiagram (förflyttning av material och operatörer)

•

Lagerkartor
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•

Processkartor

•

Verktyg och diagram för standardarbete (se kapitel 4)

•

Verktyg för 5S (se kapitel 6)

•

Verktyg för ställtidsreduktion (se kapitel 6)

•

Brainstorming

•

Paretoanalys

•

Orsak/Verkan-diagram (fiskbensdiagram)

Det finns också ett antal formulär som bör användas för nedteckning och
rapportering av kaizenförbättringar, resultat och uppföljningar:
•

Implementeringsformulär

•

Kaizentidningen

•

Resultatblad

•

30-dagars uppföljningsblad

Dessa finns bifogade i kapitlets appendix.
Efter att rapporten har skickats till företagsledningen ska alltid en fest hållas för
att erkänna teammedlemmarnas hårda arbete och uppnådda resultat. Många
teammedlemmar kommer att ha handlat utanför sin "komfortzon" och testat saker
som tidigare varken de själva eller organisationen prövat. Det är väldigt viktigt att
erkänna och fira detta!
Detta erkännande för mod och engagemang är extremt viktigt, och kan mycket
väl påverka andra anställda att delta i kommande kaizenevenemang.
Följande är tio tips för en lyckad kaizen:
1. Inga ursäkter
Ursäkta dig inte, och acceptera inga ursäkter. Även förklaringar är ofta
bara ursäkter (om någon har tid att hitta på ursäkter, har de även tid att
hitta på förbättringar!).
2. Kör inte fast i gamla hjulspår
Kasta ut de traditionella koncepten. Föreställ dig hur en ny metod
fungerar, inte hur den inte fungerar. (Byt sinnelag om du känner att du kör
på som vanligt!)
3. Gör kaizen genom att kavla upp skjortärmarna nere på fabriksgolvet
All information som behövs för kaizen är tillgänglig på fabriksgolvet. En
process kan inte förstås helt innan den har setts med egna ögon.
4. Snabbt och grovt hugget är bättre än långsamt och elegant
Eftersträva inte perfektion. En förbättring som är hälften så bra som målet
duger, om den kan göras direkt.
5. Gör faktiska förbättringar
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Se på de faktiska resultaten. Simulationer och idéer är INTE PÅ RIKTIGT
förrän de införts, observerats och uppehålls.
6. Inför förbättringsförslagen i kaizentidningen
Skjut inte upp kaizenaktiviteterna till imorgon.
7. Gör kaizen genom att tillvarata arbetarnas idéer
Föreställ dig själv i arbetarnas skor. Tio personers idéer är ofta bättre än
en persons expertis.
8. Gör kaizen utan att spendera stora pengar
Många små förbättringar leder till stora resultat. Implementera snabbt och
med låg risk.
9. Ha inte överseende med ens det minsta slöseri
Fråga "varför?" fem gånger. Det leder till större chanser och fler
möjligheter att lära sig.
10. Dokumentera resultaten i en framstegs- och resultatrapport
Dokumentera och rapportera resultaten regelbundet, även om det inte har
varit några förändringar.

8.8 Uppföljning
Kaizen skapar mycket entusiasm, och teammedlemmarna, cheferna och andra
anställda, både på och utanför fabriksgolvet, kommer att se förbättringarna som
gjorts på platsen efter att evenemanget är slut. Trots att kaizen kommer leverera
stora förbättringar och dramatiska förändringar under evenemangets gång är det
sällan möjligt att göra klart alla aktiviteter och förbättringar under evenemangets
korta tidsram.
Kaizen är värdefullt endast om resultaten kan upprätthållas. Det är nödvändigt att
ansvaret för uppföljningar flyttas från kaizenledaren till evenemangets sponsor.
Målet med uppföljning är att hjälpa platsen att:
•

Upprätthålla resultaten från workshopen

•

Införa de kvarvarande förbättringsförslagen

•

Vara en plattform för ständiga förbättringar

•

Tilldela ansvarsområden till teammedlemmarna

Behålla resultaten
Den viktigaste delen av ett kaizenevenemang förbises ofta - att behålla
resultaten och motivationen. Detta kan göras genom att fokusera på att arbeta
enligt de nya standarderna som utvecklats under evenemanget. Utbildning kan
behövas för att säkerställa att alla anställda på platsen känner till och är
kompetenta inom de nya arbetsrutiner som introducerats. Mätetal bör också
inrättas, uppsatta synligt och kontinuerligt uppdaterade så att alla ser hur den
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nya processen presterar.

Sammanfattning
Kaizen är ett kraftfullt förändringsverktyg. Dock är det viktigt att förbereda och
planera väl innan kaizen för att kunna dra maximal nytta av metodiken.
Uppföljningen är minst lika viktig: den säkerställer att alla förbättringar är införda,
samt att entusiasmen och motivationen för förändring behålls och riktas mot nya
förbättringar.

8.9 Repetition
Den femte principen inom Lean är strävan efter perfektion, och kaizen erbjuder
ett deltagande och delegerande sätt att få alla intressenter att delta i denna
strävan. Kaizen betyder förbättring, och kaizenworkshops är en kraftfull metod för
att snabbt införa dramatiska förbättringar.
Teamets tvärfunktionella natur kombinerat med ambitiösa mål och en kort
tidsram skapar en fokuserad och energisk miljö som främjar en "bara gör det!"attityd bland alla deltagare.
Givet att kaizen för med sig enorma potentiella fördelar är det mycket viktigt att
se till att rätt förutsättningar finns och att deltagarna har rätt attityder och
uppföranden. Rollerna och ansvarsområdena som beskrivs i det här kapitlet är
nödvändiga förutsättningar för lyckad kaizen.
Kvaliteten på planeringen inför kaizen har också en signifikant effekt på
resultatet. Att följa checklistorna, riktlinjerna och tidslinjerna i det här kapitlet
bidrar mycket till att säkerställa en lyckad kaizen.
Kaizen följer vanligtvis ett workshopformat som kombinerar lärande med praktisk
tillämpning, och som uppmuntrar anställda att helhjärtat gå in i
förändringsprocessen och gör meningsfulla förbättringar. Uppföljning är viktigt
efter kaizen, eftersom alla förbättringar inte hinner klaras av inom den korta
tidsramen. Uppföljning är också viktigt för att se till att resultaten som uppnåtts
bibehålls och utvecklas.
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