
 

  

Enstycksflöde hos Väderstad-Verken 
Enstycksflöde från ax till limpa 
 

Väderstad har upplevt en snabb tillväxt under det senaste decenniet med 5-faldigad 
försäljning sedan år 2000. Omsättningen nådde 2,2 miljarder sek år 2013. Då var de största 
marknaderna för Väderstad Ryssland, Sverige, England, Tyskland och Frankrike.  
 
Då branschen har blivit mycket volatil medför att företaget inte bara ska vara bra på tillväxt 
utan även nedgång. För att klara den variationen på efterfrågan genomgår produktionen 
kontinuerligt förbättringar och effektiviseringar. Förändringarna görs för att säkerställa 
kapacitet genom att förbättra produktivitet, kvalité och effektivitet utan att tappa 
leveranssäkerhet. Kraven på flexibilitet är stora och detta är den främsta anledningen till att 
man arbetar hårt med att producera genom enstycksflöden så långt som möjligt.  
Här har man varit mycket framgångsrik och vi får möjlighet att ta del av lösningar och 
strategier som varit lyckosamma. 
 
Ytterligare framgångar har Väderstad skapat genom att kontinuerligt förbättra verksamheten 
genom sitt noggranna och väl förankrade kvalitetsarbete. Vi får tillfälle att ta del av 
erfarenheter från såväl operatörer som produktionschef av detta framgångsrika arbete. 
 
Välkomna att studera en väl fungerande verksamhet i rask förbättringstakt med hjälp av 
Lean och starka övertygelser! 
 

Tid Aktivitet Ansvarig 

09.00-09.30 Samling, kaffe och fralla SmPF, Daniel Gothammar 

09.30-10.00 Introduktion Väderstad Maria Bogren, Väderstad 

10.00-12 00 

 
Få det att hända! 
- Enstycksproduktion 
- Kontinuitet med kvalitet 

Johan Elmenius, Maria Bogren, m.fl., Väderstad 

12.00-13.00 Lunch 
 

13.00-15.00 
Fabriksvisning med fokus 
enstycksflöde och kvalité. 

Johan Elmenius, Maria Bogren, m.fl., Väderstad 

15.00-15.30 Summering, kaffe. SmPF och Väderstad, Daniel Gothammar 

  
Antalet besökande är begränsat. 
  

Tid Onsdagen den 10 december 2014 

Plats Väderstad-Verken, Väderstad 

Pris 1900:- för medlem i SmPF  

2300:- för icke medlem.  Moms tillkommer.  

Medlemsavgift i SmPF 200 kr/år.  

Anmälan Anmälan senast 5 december, www.smpf.se 

Aktivitets-
ansvariga 

Daniel Gothammar, Fagerhults Belysning AB, 0705-93 92 89 

Thomas Wilsson, Kinnarps AB, 0370-37 55 51 

 


