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Skapa arbetssätt där alla
känner delaktighet

Som tillverkare jämförs vi hela tiden
med andra producenter både i Sverige
och utomlands. När jag hösten 2007,
under ett seminarium om Lean, för
första gången kom i kontakt med Leanfilosofierna och spelade Lean-spelet var
det lite av en aha-upplevelse. Bland annat var en av föredragshållarna från Lunds universitetssjukhus, där de startat
upp arbetssätt enligt Lean med väldigt bra resultat. Jag insåg
då vikten av att skapa förutsättning för att kunna finnas kvar
som producent. Vi måste skapa ett företag som fokuserar på
kundnytta och hela tiden jobbar med att minimera slöserierna.
Vår chans är att erbjuda kunderna maximal flexibilitet, korta
och exakta ledtider med hög kvalitet på tjänster och varor
och att hela tiden minimera slöserierna. Detta är kundnytta
för våra kunder. Vi är nu halvvägs på vår resa med Produktionslyftet, men vi har bara skrapat på ytan. Första halvåret
har gått åt till att ta reda på vad vi vill med Lean. Vi har skapat
”The Smekab Way” som innehåller våra tankar och mål, en
skrift som fått mycket positiva reaktioner bland våra kunder,
internt och våra ägare. Hösten kommer att användas till att
starta upp nya arbetssätt och förändra våra rutiner med hjälp
av Lean-verktygen. Men redan slås vi av förändringen som
skett i produktionen, vi har på ett halvt år markant sänkt våra
lager genom att tillverka i kortare serier. Pallhyllor och lagerytor står tomma. Detta ger möjlighet till flexibilitet! En minst lika
viktig del i arbetssättet är att utnyttja de mjuka värdena, det
”åttonde slöseriet”, outnyttjad kreativitet. Min stora förhoppning och drivkraft är att skapa arbetssätt där alla anställda
känner delaktighet och får möjlighet att kreativt utnyttja sina
olika kompetenser. Detta ska bli en naturlig del i det dagliga
arbetet. Först då är vi inne på ”The Smekab Way”!
Thomas Rydhagen · produktion Smekab

Viktiga datum/kalendarium

· 11 nov – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
· 12 nov – Erfa-träff för Produktionslyftsföretag – Sundsvall
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!
Skriv på för 2 grader!
Internationell forskningen visar att temperaturen
inte får öka mer än två grader för att klimatpåverkan på jorden inte ska bli oacceptabel. Bland
andra näringsminister Maud Olofsson rekommenderar en påskrift
för uppropet – se www.2grader.se.
Kvalitetssatsning hos Finnveden Gjutal i Hultsfred
Med tanke på att kvalitet är ett viktigt begrepp hos Finnveden Gjutal genomfördes en specialutbildning för kvalitetsmedarbetarna
samt styrgruppen gällande förbättringsgrupper. Kvalitetspersonalen kommer att få en viktig stödjande roll till förbättringsgrupperna.
Mer information har lars-gustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.
Hannells väljer sin Väg Framåt
Under sommaren har en grupp med nyckelpersoner arbetat fram skriften med de
grundläggande värderingar och principer
som ska leda vägen i det fortsatta förbättringsarbetet inom hela företaget. Samtliga medarbetare avsätter
en dag till att reflektera och diskutera kring innehållet i Hannells
Väg Framåt, som ska leda från bra till bättre och från bättre till
bäst. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.
Många parallella aktiviteter hos HIAK i Hedemora
HIAK har tagit fram ett utkast på sina principer. De har gått igenom förändringsledning, mätövning och VFA och startat en test
med 3S – mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.
Scanautomatic och Tekniska Mässan
Produktionslyftet deltog i seminarier på
Tekniska Mässan och Scanautomatic den
13-16 oktober. På Tekniska Mässan hölls
Lean-seminarier på den öppna scenen
varje dag vid lunchtid, något som blivit lite
av en tradition. Som vanligt växlade Hans Reich och Anders Hugnell mellan uppdragen – och som vanligt var deras föreläsningar
de mest välbesökta! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Tre Produktionslyftsföretag föreläste på Lean Forum Konferens 2009
När Lean Forum Konferens arrangerades för åttonde gången
möbeltillverkare, presenterade sin Leanden 7-8 oktober så var Produktionslyftet väl representerat. Likresa på det parallella spåret kallat
som de senaste åren var arrangemanget förlagt till Chalmers i
”Ständiga förbättringar”. Luxo, tillverkare
Göteborg och många intressanta föreläsare stod på talarlistan:
av ljusarmaturer, deltog i spåret ”VärdeMr Imai (Kaizen Institute), dr Michael Ballé (Lean-författare)
ringar och medarbetare” medan Gnotec
och Sarah Lethbridge (forskare, Cardiff University) bland andra. Mefa, underleverantör till fordonsindustrin,
Dessutom deltog Luxo AB, Gnotec Mefa AB och Johpomek AB, deltog i spåret ”Flöden och visualisering”.
Bild från Johpomek.
tre av Produktionslyftets företag, i varsitt parallellt spår efter för- Alla spåren var välbesökta och många
frågor ställdes över hur de lyckats åstadkomma dessa resultat.
sta dagens lunch. Som stöd medverkade även ProduktionslyfDe hade egentligen behövt dubbla tiden för besvara alla frågor …
tets Lean-coacher Lars Eskilsson (Luxo och Gnotec Mefa) och

Jonas Laring (Johpomek). Johpomek, leverantör till främst
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