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Några ord från vår VD
Som kontraktstillverkare i elektronikbranschen lever vi i en
omvärld som präglas av ständigt ökande konkurrens. Där har
vi inte bara lyckts överleva i 40 år, utan också kontinuerligt
ökat vår marknadsandel. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft på lång sikt beslutades i början av 2009 att införa
ett produktionssystem baserat på Lean.
Som ett av de första stegen i Lean-arbetet diskuterade vi vår
värdegrund och vilka principer som vi vill följa i vårt dagliga
arbete. När vi diskuterade vår värdegrund enades vi ganska
snabbt om att ”Långsiktighet”, ”Pålitlighet” och ”Stabilitet”
beskriver vad vi står för. Det som däremot var svårare att
sätta ord på är den fantastiska framåtanda och vilja som vi
kallar Leab-andan. Men det vi alla enades om är att det handlar om allt från vänlighet och respekt mellan alla oss som
jobbar här till att alla medarbetare drivs av en ”vi vill och vi
kan”-mentalitet som våra kunder verkligen uppskattar. Med
vår värdegrund, våra engagerade medarbetare och Leab-andan
kan vi aktivt arbeta med att ständigt öka kundnyttan för att
upprätthålla långa och hälsosamma kundrelationer.
Men även om mycket är gjort så återstår det också mycket arbete, och den här resan är bara påbörjad. Med våra principer
som utgångspunkt kommer vi fortsätta att fokuserat arbeta
med att ständigt bli bättre.
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Detta kan beskrivas på många sätt. Ett som vi fastnade
för, om än lite analytiskt och ingenjörsmässigt, är formeln
på sidan här intill:

Vu står för upplevt värde för kunden, som vi alltid strävar
efter att långsiktigt maximera i allt vi gör.
Qu betyder av kunden upplevd kvalitet i allt vi gör, från hur
vi svarar i telefon och alltid håller vad vi lovar, till kvaliteten
i leveranserna.
Lu är av kunden upplevd leveransprecision. Både enligt
traditionella definitioner som att alltid leverera rätt kvantitet
i rätt tid men också till rätt pris och att var och en levererar
”rätt från mig” i det interna samarbetet och mot kund.
K är totala kostnaden för kunden vilken hela tiden skall
minimeras. Det kan ske på många olika vis, t ex genom att
minska slöserier, hela tiden söka effektivare arbetssätt och
visualisera flöden och avvikelser så att de blir tydliga för alla.
Au betyder upplevd arbetsglädje. När vi trivs och är trygga i
vår arbetsmiljö gör vi ett bättre jobb och är stolta över vad
vi gör. Enligt formeln innebär alltså en större arbetsglädje på
Leab ett högre upplevt värde för kunden.
Att ständigt maximera Vu ska genomsyra allt förbättringsarbete och alla beslut vi fattar. På så sätt garanterar vi en
lönsam och stabil verksamhet med långsiktiga kundrelationer.
En verksamhet vi alla kan vara stolta över.
Lean on Leab
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Upplevd
kvalité

Upplevt värde
för kunden

Upplevd
leveranssäkerhet

Kostnad

Upplevd arbetsglädje på Leab
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Vision som ger
växtkraft
Visionen med vårt Lean-arbete är att nå en position där vi har
”Branschens mest nöjda medarbetare och kunder.”
Vi har nått vår vision när vi …

är ett föredöme som medskapande och engagerad
organisation,

är den ledande kontraktstillverkaren i Skandinavien
inom vår nisch och

är kundens första val.
Vi strävar ständigt efter att nå vår vision och är väl medvetna
om att vår framgång sprids som ringar på vattnet. Den ger
kunder och medarbetare växtkraft och får bygden, leveran
törer och ägare att blomstra.
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Blomman är resultatet
av vårt arbete
Ägare
Samhälle
Kund
Leverantör

Leab

Anställda

Leab-andan
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Säkerhet framför allt
Leab sätter säkerheten framför allt. Säkerhetsmedvetandet
genomsyrar allt vi gör. Ledare och medarbetare har ett
gemensamt ansvar för att skapa en säker och god arbetsmiljö. För att uppnå detta så gäller följande:
• Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk
ohälsa orsakad av sitt arbete.
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en del i det
dagliga arbetet.
• Redan vid introduktionsutbildningen av nyanställda betonas
betydelsen av att produktkvaliteten påverkar slutanvändarens säkerhet. Detta gör att våra medarbetare har ingående
förståelse för användningen av våra kunders produkter och
vikten av hög kvalitet i vårt dagliga arbete för säkerheten
hos slutanvändaren.
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Gemensam värdegrund
I den här boken beskrivs våra vägledande värderingar och
principer som vi arbetar efter. Oavsett område genomsyras
vårt arbete alltid av ledorden samförstånd, delaktighet och
utveckling.

Samförstånd
• Vi arbetar som ett lag för att nå överenskomna mål.
• Vi arbetar med aktuell information som är lätt att ta del av
och förstå.
• Vi utvecklar vår verksamhet i nära samarbete med kunder
och leverantörer.

Delaktighet
• Att vara delaktig innebär att ta ansvar.
• Vi minimerar slöseri genom att ta tillvara alla medarbetares
unika kompetenser.
• Vi tar beslut och genomför åtgärder på rätt nivå.
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Utveckling
• Att utvecklas är att vara i ständig rörelse.
• Utveckling sker inom alla områden i verksamheten
med stora eller med små steg där alla bidrar.
• Utveckling gör oss långsiktigt konkurrenskraftiga.
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Kundfokus
och partnerskap
Leab är en långsiktig, pålitlig och stabil partner med stort
fokus gentemot våra kunder och leverantörer.
Vägledande i samarbetet med våra
kund- och leverantörspartners är:
• Att all kommunikation är öppen, ärlig och lyhörd.
• Att alla relationer bygger på lönsamhet.
• Att affärsrisker identifieras och minimeras.
• Att köpa och sälja rätt kvalitet till rätt pris.
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Medskapande,
engagerade
medarbetare
Vi strävar efter att alla skall känna tillhörighet
genom att:
• Vi känner delaktighet och värnar om varandra.
• Vi tar till vara den kompetens som finns, nya
tankesätt och lösningar frodas och alla bidrar
till att förbättringar genomförs.
• Vi hela tiden utmanar vedertagna arbetssätt för
att bli bättre.
• Vi eftersträvar att minimera slöseriet och göra
”rätt från mig”.
• Vi har ”högt i tak” och alla bidrar till ett bra
arbetsklimat.
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Utvecklande
ledarskap
Ledarskapet på Leab har följande ledstjärnor:
• Vårt ledarskap är tydligt och medskapande. Ledarna
medverkar i och uppmuntrar till ett ständigt förbättringsarbete.
• Gruppen och den enskilde stimuleras till kreativitet
genom att ledarna delar med sig av både befogenhet
och ansvar.
• Våra ledare har följande prioritets
ordning i sitt ledarskap: säkerhet för
sina medarbetare, rätt kvalitet och
leverans i rätt tid.

Va lönsch hä?
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Hä lönsch!
(Även små förbättringar leder till ett lönsammare företag.)

Lean on Leab

18

Tydliga, pålitliga
processer
Ett väl fungerande material- och informationsflöde ger
oss en kundanpassad produktion med få störningar, låg
lagerkostnad, och hög leveranssäkerhet, detta är en
grundförutsättning för vår verksamhet. Därför arbetar vi
med:
• Styrning utifrån korrekt grunddata, med
bra systemstöd och planering.
• Rätt mängd, på rätt plats och i rätt tid.
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Flexibel organisation
För att maximera kundvärdet (Vu ) och kunna möta
omvärldens föränderliga krav behöver vi vara snabba och
effektiva i allt vårt arbete. Flexibilitet är en stor del av vår
konkurrenskraft. Vi arbetar därför ständigt med:
• Standardisering av våra arbetssätt
• Kompetenshöjning av vår personal
• Tydliga rutiner och instruktioner
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Effektivt flöde
Vi arbetar med balanserade flöden. Detta åstad
kommer vi genom att:
• Utifrån kundens behov jämna ut flödet och på så sätt
få en jämn arbetsbelastning.
• Vi lyfter problemen till ytan. Om och när problem
uppstår i processen stoppar vi processen och löser
problemen på plats.
• Transporter minimeras både i och utanför fabriken.
• Vi investerar långsiktigt och strategiskt för att
effektivisera våra processer.
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Ordning och reda
Med utgångspunkt från 5S tar vi bort onödiga
tidstjuvar genom en ren och väl strukturerad
arbetsplats.
1. Sortera
2. Strukturera
3. Städa
4. Standardisera
5. Skapa vana
• Vi ser avvikelser med blotta ögat och arbetar
med att minimera dem.
• Vi ökar vår effektivitet genom att vi tar bort
slöserier.
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Aktivt samhällsengagemang
• Leab är den största privata arbetsgivaren i Lövånger. Vi
värnar därför om bygdens utveckling och stödjer lokala
föreningar.
• Den yttre miljön är viktig för oss. Vi hushåller med
naturresurser och minimerar avfall och utsläpp från vår
verksamhet.
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Anteckningar
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