
Kraftansträngningen gav mersmak och utdelning
På Johpomek AB i Osby väcktes intresset för Lean redan för några år sedan. Trots nya be-
grepp och angreppssätt väcktes en nyfikenhet som kom att leda till företagets första Lean-
fokuserade satsningar. Men det var först i och med samarbetet med Produktionslyftet som 
alla delar föll på plats och nystarten blev en framgångsrik historia. Som ett av tio utvalda 
pilotföretag inom Produktionslyftet fick de helt nya förutsättningar att ta sig an Lean. En 
nyckelpersonsgrupp, bestående av vd Jonas Persson, ekonomiansvariga Maria Rimborg 
Sahlin och kvalitetsansvarige Jan Öhman, anmälde sig till den 7,5-poängskurs som ingår i 
samarbetet med Produktionslyftet. Nu lägger de grunden till företagets filosofier och skapar 
sitt eget produktionssystem.

– Det kändes som om det här var precis vad vi så länge väntat på, säger Maria Rimborg 
Sahlin.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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Huvudmän

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Med det goda arbetet som grund

Att Lean produktion är viktigt för 
svensk tillverkande industri är nog 
alla överens om. Samtidigt är det 
viktigt att introducera Lean-tänkandet 
med fokus på människan, att ge 
en rationalisering ett mänskligare 
ansikte. Det arbetar vi med på Volvo 
Penta i Göteborg. Det är avgörande 
att facket är med för att lyckas, tar 
initiativ och deltar i arbetet med 
dessa frågor för att tillsammans med 
företaget driva utvecklingen framåt. Vi vill aktivt påverka ar-
betsorganisationen till en modell som inte bygger på individuell 
prestation, utan på lagprestation. Precis som i grundtankarna 
bakom Lean vill vi få bort så mycket som möjligt av ”uppifrån”-
perspektivet och arbeta mot en organisation som litar på det 
kollektiva ansvaret. En förutsättning för att ett sådant arbets-
sätt ska fungera är en bra arbetsmiljö. Det har bland annat 
motiverat investeringar i ny arbetsutrustning. Vi tittar också på 
logistik, materialupplägg och layout för att sätta produktions-
personalen i centrum – det är här företagets värde skapas. Vi 
ska minska alla kringkostnader, eller ”slöserier” enligt Lean-
tänkandet, för att spara på företagets pengar och resurser. Då 
kan vi både behålla jobben i Sverige, skapa bättre förhållan-
den och utvecklande arbeten. Den som säger att anställda ska 
gå ner i lön som en lösning för att företaget ska vara konkur-
renskraftigt har inte förstått det egentliga problemet. Det hand-
lar om att arbeta smartare, inte fortare. Det är det goda arbetet 
som ska ligga till grund för vårt nya arbetssätt.
Jimmy Andersson · Gruppstyrelseordförande IF Metall 
Volvo Penta Göteborg
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Viktiga datum/kalendarium
· 30 januari – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 7 februari – 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 28 april – 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping
· 5 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
· 15 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Anmäl företaget till Produktionslyftet senast den 29 februari!
Slutdatum för andra intagningsomgången 2008 till Produktionslyftet 
är 29/2. Enklaste är att anmäla sig på www.produktionslyftet.se. 
Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

PlymoVents produktionssystem under utveckling
Projektgruppen hos pilotföretaget Ply-
moVent AB i Lycksele har arbetat under 
december med att ta fram de grundläg-
gande värderingarna och principerna i 
sitt produktionssystem. Lean-introduktio-
nen för alla anställda är inplanerad till början av februari. Bilden 
visar projektgruppen under ledning av platschef Tony Norgren 
längst till höger. Mer vet Produktionslyftets Lean-coach (längst till 
vänster) hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Välbesökt seminarium om värdeskapande produktion
130 personer kom till seminariet i Kalmar den 23/1 om värdeska-
pande produktion, ett arrangemang av IUC Kalmar, MRC, IÖC, 
Regionförbundet i Kalmar län och Produktionslyftet. Moderator 
var Lena Ovesson från Nossevo Industries och föredragare var 
Produktionslyftets Hans Reich, Pernilla Ljungdell från Scania, 
Christian Ljung från ITT Water & Wastewater och Mats Lundmark 
från Spring Systems. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Strykande åtgång på 7,5-poängutbildningen i Lean
Har du anmält dig till Lean-
utbildningen på 7,5 poäng? 
Det finns några platser kvar 
till den 28/4 i Jönköping, 5/5 
i Luleå och 15/5 i Göteborg. På www.produktionslyftet.se anmäler 
du dig – mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Planer på erfarenhetsgrupper inom Produktionslyftet
Planer finns att starta ERFA-grupper med deltagare från Produk-
tionslyftsföretagen som deltagit i Lean-utbildningen på 7,5 poäng. 
Håll utkik efter en inbjudan inom kort från – eller ta kontakt med 

– clas.mellby@produktionslyftet.se.


