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”Metoden skapar positivt
tänkande och förändringsvilja”

2009 var ett utvecklingsmässigt
intressant år för Hiak, med utveckling
av nya produkter inklusive det nytänkande som Produktionslyftet medfört. Arbetsmetoden som används
i projektet med Lean-coacher från
Produktionslyftet och Lean-koordinatorer internt på företaget har visat sig
vara mycket framgångsrikt, framför
allt har det skapat engagemang hos
hela personalen och ökad delaktighet.
Med den ökade delaktigheten har det följt en ökad förståelse
för nödvändigheten av förbättringar. Vi har i dag totalt 13 förbättringsgrupper, varav tre är tvärfunktionella. Arbetet i grupperna fungerar över förväntan och inställningen till arbetssättet
i grupperna är positiv. Vi har som i de flesta andra företag
haft personal som inledningsvis inte varit med på Lean-resan
till 100%, men återigen vill jag påpeka att den arbetsmetod
som används skapar i sig ett klimat med positivt tänkande och
förändringsvilja. Även mer restriktiva medarbetare attraheras
av detta och deltar därigenom på ett positivt sätt i arbetet.
Vi arbetar med att införa Produktionslyftsprocessen i hela
företaget – både i produktion och på tjänstemannasidan – och
jag kan inte se någon skillnad på engagemang eller viljan till
förändring. Däremot kan vi klart märka att samarbetet över
”gränserna” fungerar mycket bättre. Från lednings sida har vi
dock en del arbete kvar. Det gäller målbeskrivningar samt
framtagningen av bra indikatorer för alla operativa nivåer som
är lätta att tolka – och som visar att vi är på väg mot en vinstmarginal som är förbättrad med minst 5%!
Lars Tallkvist · VD Hiak AB

Viktiga datum/kalendarium

· 20-21 april – Swerea IVFs framtidskonferens – Mölndal
· 22 april – Konkurrenskraft 2010 – Älvsjö
· 5-6 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Starkt involverad styrgrupp hos Nolato Cerbo
Hos Nolato Cerbo i Trollhättan har förbättringsgrupper i fyra stycken områden startats upp. Förbättringstavlor introducerades
och fylldes i. Representanter från företagets
styrgrupp ingår i de olika grupperna, och
just styrgruppens involvering i gruppernas
arbete ses som väldigt positiv; det är viktigt att styrgruppen lever
som man lär. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.
Produktionssystem på A3 hos Maxidoor
Nu finns en första version på ett produktionssystem hos Maxidoor
i Frövi, ett A3-blad som tagits fram helt enligt Lean-tänket. Under
senare delen av mars genomfördes Lean-introduktionen för alla,
vilket passade bra i tid, och en genomförandeplan har lagts för
hela våren. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.
Tid för förbättringsarbete hos AQ Lasertool
Hos AQ Lasertool i Pålsboda friläggs all personal en timme per
vecka för att jobba med förbättringar inom det egna området. En
checklista för 5S finns framtagen och grupperna jobbar vidare
med uppföljningen av detta arbete. Lean-introduktion för alla på
företaget genomfördes dessutom i slutet av mars. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.
Anmäl dig till Konkurrenskraft 2010!
Produktionslyftet är partner till Tekniska
Mässan vid konferensen Konkurrenskraft
2010 som fokuserar på Lean och PLM i Älvsjö den 22 april. Ett av de företag som föreläser är Mekanotjänst (se artikeln!). Ove
Leichsenring, Business Development, ABB
Robotics: ”Jag tycker att det är angeläget att lyfta fram olika perspektiv på hur man kan öka tillverkningsindustrins konkurrenskraft! Presentationerna och föredragshållarna är intressanta, ett
deltagande på Konkurrenskraft 2010 borde därför vara en självklarhet för alla företag som är intresserade att öka sin konkurrenskraft”. För information och bokning se www.konkurrenskraft.com.

”När vi bestämmer oss för något så gör vi det ordentligt!”
Framgång ger mersmak. Lean-satsningen
hos Mekanotjänst Järvsö gav en sådan
god smak att hela koncernen bestämde sig
för att satsa på Lean. Inte för att det är en
enkel väg; det kostar både tid och pengar
och kräver en inställning av att inte ge upp i
första taget. Något som verkar passa Mekanotjänst perfekt!
Mekanotjänst är en industrikoncern med
flera enheter, var och en med sin specialitet. I Järvsö ligger Mekanotjänst Industrier,

Finansiärer

moderkoncernen, tillsammans med Mekanotjänst Järvsö som fokuserar på bearbetning och montering. Mekanotjänst Ljusdal
fokuserar främst på rör och profiler, medan
Mekanotjänst Hudiksvalls verksamhet är
inriktad på tyngre maskinbearbetning.
Inför artikeln besökte vi alla tre enheter –
läs mer på www.produktionslyftet.se!
Anna Olsson, förbättringsgruppansvarig, med
VD Christer Fransson på Mekanotjänst i Järvsö.
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