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Bättre produktion
Hösten 2015 satte sig tre representanter
från företaget i skolbänken på Borås högskola för att läsa kursen ”Bättre produktion”.
Syftet var att skaffa en högre kompetens i
att förbättra vår produktion och de interna
processerna samt lära oss se vår verksamhet med mer lärande och kritiska ögon.
Under studierna utfördes en mängd teoretiska och praktiska övningar grundade på
förbättringsområden i vår egen verksamhet.
Sedan denna resa började har vi identifierat
en hel del aktiviteter som kan gynna vår

egen verksamhet och framför allt dig som
kund till oss på SteelTech. De områden som
vi framför allt lägger extra fokus på är ledtid,
leveranstid/leveranssäkerhet och kvalitet.
Varför väljer vi dessa områden?
För att få fram en viss typ av produkt krävs
alltifrån en till ett dussintal operationer. Det
kan röra sig om enbart laserskärning av plåt
till mer avancerade produkter med montering som kanske t o m innehåller köpdetaljer
från underleverantörer. För varje operation
som produkten kräver förlängs ledtiden, då
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produkten måste passera flera stationer. Det
leder i slutändan till en längre leveranstid
ut till kund. Leveranstiderna kan givetvis
variera lite beroende på säsong och typ av
produkt, men oavsett detta måste vi göra
det vi kan för att hålla den leveranstid som
uppgivits och därmed upprätthålla en hög
leveranssäkerhet.
Vi arbetar nu mer aktivt för att korta ner våra
egna jämte våra underleverantörers ledtider
för att i slutändan kunna erbjuda kortare
leveranstider, utan avkall på vår kvalitet.

Förbättringsarbetet vi nu startat har inget
färdigdatum, utan arbetet i sig är något som
ska pågå i oändlighet, där alla steg i rätt
riktning – oavsett storlek – är det viktigaste.
För detta att ständigt vara i rörelse framåt,
kommer att ge oss en ”Bättre Produktion”,
vilket i slutändan kommer att gynna våra
kunder och göra att vi kan erbjuda produkterna snabbare, i tid och med rätt kvalitet.
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