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”Det är först när vi stannar upp och tittar bakåt
som vi ser vilka stora framsteg vi gjort”
Hällnäs handelsträdgård har
en mängd olika nationaliteter
anställda med olika kulturer och
språk. Säsongsvariationerna är stora
med medföljande svängningar i
personalstyrka. Vi har växt i storlek
under lång tid och kände att vi behövde
arbeta med strukturen. Efter en introduktion till Lean kände vi
att vi var något på spåret och kontaktade Produktionslyftet; i
bakhuvudet hade vi en vag bild av att städa på arbetsplatsen,
räkna nyckeltal och att det skulle kosta pengar …
Efter en del pusslande fick vi ihop en styrgrupp och utsåg även
de två personer som skulle gå Lean-kursen i Södertälje. Under
resans gång har vi även involverat den icke svenskspråkiga
personalen i olika effektivitets- och daglig styrningsprojekt,
vilket har gått över förväntan och lett till ett ökat engagemang
även hos säsongsanställda.

Återflytt av produktion
Den 8 april genomförde
Automation Småland ett
frukostmöte i Bankeryd
med tema återflytt av produktion till Sverige. På plats var även
Produktion2030 för att informera och inspirera kring arbetet
för utbyte av kunskap och teknik mellan forsknings- och
innovationsprojekt och SMF, vilket leds av Produktionslyftets
Birgitta Öjmertz. Intresserad? Varmt välkommen att kontakta
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Ökade volymer och bättre kvalitet
OilQuick i Hudiksvall avslutade
Produktionslyftet i slutet av mars, där några
av effekterna av arbetet är ökad kundfokus.
Trots ökade volymer har dessutom både
leveransprecisionen och kvaliteten blivit bättre. På tårtan ser
vi Lean-koordinator Erik Larsson och produktionschef Tobias
Dahlström. Mer vet marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

”Härliga utmaningar och garanterat lärorikt”

Upplägget som Produktionslyftet har är att långsamt och
metodiskt skapa en kultur i företaget som leder till ökat
engagemang hos personal och arbetsledning. Genom att
programmets Lean-coacher på ett elegant sätt lett oss igenom
alla svårigheter och enträget pushat oss att gå vidare och inte
vara nöjda med Status Quo har vi dag för dag kommit framåt
utan att vi själva märkt det – det är först när vi stannar upp och
tittar bakåt som vi ser vilka stora framsteg vi gjort.

Efter ett inledande besök hos E.ON i Örebro
skickade våra Lean-coacher en hälsning från
en fantastiskt bra dag högst upp på toppen.
De utmanade sina komfortzoner rejält genom att promenera
på nionde våningsplanet och kika ner … För mer information
kontakta malin.hallin@produktionslyftet.se.

Vi kan idag se tillbaka på en resa som har lett oss fram till
ett ökat ansvar för detaljer hos gemene man och även
förbättrade nyckeltal. Vi önskar bara att vi skulle ha börjat med
Produktionslyftet tidigare!

Hardford i Linköping har tagit fram ett utkast på sina principer.
De fokuserar på företagets utmaningar framåt, flöden och
struktur i processerna. Bra workshoppar har genomförts i deras
två pilotområden, det vill säga nagellacks- och projektflödet.
Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.
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Från regionalt initiativ till ett riktigt lyft
Från att ha varit ett företag för litet för Produktionslyftet har de
fördubblat sin personalstyrka, förvärvat grannföretaget och
investerat 55 miljoner kronor – samtidigt som de visar svarta
siffror. Ovanpå allt detta har de genomfört en imponerande
Lean-resa.
Att VD och ägare Jens Petersson i samband med arbetet valde
att köpa konkurrentföretaget nästgårds med allt vad det
innebar av koordinering och merarbete var en extra utmaning.

Flöde och struktur hos Hardford

Utförligare notiser och artiklar finns på www.produktionslyftet.se.
– Vi växer dock med lönsamhet,
så någonstans måste vi göra rätt,
konstaterar Jens Petersson. Kanske
borde vi slå oss mer för bröstet,
vi växer lönsamt och banken är
jättenöjd … Även om vi själva
främst ser utmaningarna så måste
vi som sagt göra någonting rätt.
Läs hela framgångsartikeln på
www.produktionslyftet.se!

Jens Petersson med
Produktionslyftets Lean-coach
Lars-Gustaf Gustafsson.
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