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Dags att ta produktionssystemet till en ny nivå

Hos Scania har vi haft förmånen att ha
representanter med i Produktionslyftets
styrelse sedan starten och vi är
stolta och glada över att kunna
inspirera svensk industri till att
utveckla sina produktionsprocesser. Också för Scania
gäller det att driva på utvecklingen. Ledningen har höjt
ribban med utmaningen att Scania ska fördubbla produktiviteten med befintliga resurser. Hur går vi tillväga?
Vid alla våra 15 fabriksenheter genomför vi nulägesstudier, något som ofta framhålls av japanska produktionsexperter; förstå det verkliga utgångsläget. Vid varje
enhet lägger hela ledningen en vecka på denna studie.
Det är ett ambitiöst arbete som ofta är jobbigt i början
men som i slutänden ger en ordentlig samsyn, en verklighet som det är viktigt att ledningen verkligen ser och
förstår. Följande två veckor arbetar ledningsgruppen,
utifrån vårt produktionssystem, med en plan för hur de
ska lyfta verksamheten.
Åtta av våra enheter har idag påbörjat arbetet och vi
ser redan goda resultat. I Oskarshamn har de halverat
stopptiderna på ett halvår och fått ner sina kvalitetsanmärkningar till en bråkdel. Vikten av ledarskapet är
något som Produktionslyftet ofta betonar; vår erfarenhet av det påbörjade arbetet är att vi ska ha ett ännu
mer ”närvarande” ledarskap. Vår insikt är att detta är
något vi måste göra, och att det bara är början. Den
som klarar utmaningen växer enormt!
Gert Frick · Chef Industriell Utveckling · Scania
Viktiga datum/kalendarium

· 18 januari – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
· 24 januari – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 1 februari – Lean produktion 7,5 hp – Arvika
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!
Nord-Lock och Duroc skruvar produktionsprocessen

Efter en flerårig kund/leverantörsrelation genomför Nord-Lock och
Duroc Special Steel ett Lean-projekt i flödet mellan företagen med
stöd via Produktionslyftet. Bilden
visar Mikael Bäckman (Nord-Lock) med Maria Lassinantti, Mikael
Niemi och Olle Nilsson (Duroc Special Steel) samt Erik Jonsson,
Daniel Eriksson och Victor Stjernefeldt (Nord-Lock). Vi återkommer längre fram med ett reportage från det påbörjade projektet.
Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se eller
anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Kunnande och driv i J&Ps styrgrupp

Jonsson & Paulsson Industri AB i Östersund inledde i november
sitt arbete med Produktionslyftet med en engagerad styrgrupp
med stort kunnande och bra driv. Fem personer i gruppen går
kursen i Lean produktion och två andra har fått utbildning genom
största kunden Volvo, en kund som även i sig driver på utvecklingen – en bra start på ett utmanande arbete. Mer information har
christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet på Tekniska Mässan

I samband med Tekniska Mässan i oktober höll Produktionslyftets Lean-coach Björn Langbeck ett uppskattat föredrag
kring Monteringsforum, då han
även slog ett slag för Produktionslyftet. Mer vet bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Balanserat hos Mastec Components

Vid Mastec Components har pilotgruppen i Vaggeryd under oktober filmat arbetet i ett flöde och brutit ned detta i moment. De har
sedan tagit fram en balansering på flödet och kopplat samman
bemanning och kapacitet samt jagat slöserier i olika tempon för
att kunna balansera bra. Ambitionen är hög i arbetet liksom att
gå vidare i övriga verksamheten. För mer information kontakta
joakim.gedda@produktionslyftet.se.

HP-Lyftet ska stärka Höörs Plåt i skånska Höör

Höörs Plåt står inför en omvälvande utveckling. I samband med att ägaren Husqvarna flyttar delar av produktionen utomlands ska verksamheten avyttras. Som ett
led i sin offensiva strategi inleder Höörs Plåt samtidigt
sitt arbete med Produktionslyftet, en satsning som hade
sin kick-off i oktober som omfattade hela företaget.
– Det var en mycket positiv dag som engagerade många,
berättar VD Roger Klotz. Den var i sig främst tänkt som

Finansiärer

en intresseväckare men har
faktiskt redan triggat många
att agera och börja tänka på
ett annat sätt.

Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se.

Intressenter

Översiktsbild från inledningen;
alla delövningar genomfördes
sedan på olika platser i fabriken.

