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Medarbetarna ger det stora lyftet

Ett företags framgång bygger på att
det fullt ut tar tillvara på alla medarbetares kunskaper och erfarenheter.
Lean produktion bör därför betraktas
som en organisations största personalutvecklingsprogram. För att få
utväxling i förbättringsarbetet krävs att
alla medverkar. Hos Scania sätter vi
medarbetarna i centrum för all utveckling. Allas delaktighet och möjlighet
att påverka är den enskilt största drivkraften för den output
som vi vill ha: Hög kvalitet, förbättrad produktivitet och stärkt
konkurrenskraft. För oss handlar produktion lika mycket om
att utveckla själva arbetsinnehållet för våra medarbetare som
att förbättra våra processer. Montörer, maskinoperatörer och
truckförare äger sina processer, de är tänkare och görare i
samma person. Lagarbete i förbättringsgrupper är stimulerande eftersom det bjuder in till delaktighet. Det ska vara kul att
gå till jobbet – alla ska känna att de behövs, lär sig nya saker
och har förtroendet att medverka i utvecklingen. Kan det vara
så att den som har roligast vinner? Drivande förbättringsgrupper som är självgående ger den riktiga turboeffekten. Vad
krävs då för att lyckas? Ledningens engagemang och vilja
till förändring är grunden som allt vilar på. Genomförandet
kräver uthållighet, planering, tempo och ständig energitillförsel. Fokusera inte på att det tar tid – då kommer det också
att göra det! Vrid om tändningsnyckeln, starta resan och kom
ihåg att Lean produktion inte är någon kampanj. Det är ett
sätt att tänka som ger långsiktiga och bestående resultat för
alla involverade!
Anders Holmberg · styrelseledamot Produktionslyftet
Chef för axelproduktionen · Scania

Viktiga datum/kalendarium

· 4 nov – Lean-seminarium – Västerås
· 6 nov – Lean på Träcentrum – Hjältevad
· 21 jan – 7,5p-utbildning i Lean – Sibbhult
· 3 feb – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Luxo – ett Lean-ljus i höstmörkret

Luxo Sverige AB i Målilla tillverkar belysningsarmaturer för offentliga och kommersiella inomhusmiljöer. För några år sedan
inledde de en satsning mot Lean och till 2008 sökte de till
Produktionslyftet. Under de senaste åren har de ökat omsättningen med 25% per anställd och fyrdubblat lönsamheten!

– Vi identifierade våra värderingar, strategier och arbetssätt, berättar platschefen Niklas Lundin. Vi började helt enkelt genomföra koncernledningens direktiv om satsningen mot Lean.
Redan vid det här laget var Lars Eskilsson engagerad, Lars
som idag är Produktionslyftets Lean-coach på företaget. Det
långsiktiga arbetet som de påbörjade för ett par tre år sedan –
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Klok lansering av produktionssystem
I mitten av oktober lanserade Gnotec
Mefas ledning företagets nya produktionssystem för personalen. De valde att
göra presentationerna i små grupper med gott om tid för reflektioner och diskussioner, ett sätt som aktivt bidrar till att förankra det
hos personalen. Mer vet lars.eskilsson@produktionslyftet.se.
Stor samstämmighet hos Dormer Tools
Ett av företagen från senaste intagningen är Dormer Tools i
Halmstad, som har inlett sitt arbete med en Lean-introduktion för
ledningsgruppen. De genomförde även en ny variant av självutvärdering, där den höga samstämmigheten blir intressant för
kommande arbete. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.
Hög aktivitet i Skaraverkens pilotgrupper
Den 14 oktober genomfördes ett uppföljningsmöte med Skaraverkens två pilotgrupper. Pilotgrupperna har startat sin ”slöserijakt”,
fört upp aktiviteterna på produktionstavlorna och infört regelbundna möten. Samsynen är viktig kring tid och resurser med tanke på
förändringsarbetet, samtidigt som produktionen ska flyta på. Mer
information har roger.lundin@produktionslyftet.se.
Lockande föreläsningar på Tekniska Mässan
Under Tekniska Mässan bjöd Produktionslyftet på föreläsningar varje dag.
Hans Reich och Anders Hugnell turades om och många ville veta mer – fråga hans.reich@produktionslyftet.se.
Aktiva grupper hos Indexator
I slutet av augusti analyserades resultaten från Indexators självutvärdering. Diskussionerna gav viktig input till arbetet med företagets produktionssystem. Indexator har redan en hel del befintligt
material kring visioner och strategier, vilket utgör ett utomordentligt
startmaterial för arbetet. Gruppen var mycket aktiv och planerar
att ha ett utkast framtaget till dess ett Lean-spel ska genomföras
med alla anställda. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

och som de driver vidare
som Produktionslyftföretag – har redan givit
tydliga resultat. Enligt
prognoserna ser 2008 ut
att bli ett nytt rekordår för
den svenska verksamheten! Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se.
Platschef Niklas Lundin på Luxo Sverige i Målilla
med Produktionslyftets Lean-coach Lars Eskilsson.
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