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Johpomek AB i Osby

– ett av Produktionslyftets utvalda pilotföretag!
Johpomek AB i Osby är ett av Produktionslyftets
tio pilotföretag. De har tidigare varit inne på
Lean-området, även om de enligt vd Jonas
Persson då inte såg helheten.
– Vi tog till oss så pass mycket att vi insåg
fördelarna, men vi gjorde inte sakerna i rätt
ordning. Vi var lite för snabba att direkt börja
applicera de olika Lean-verktygen.
Värdeflödesanalys och 5S är några exempel på
satsningen för några år sedan. De uppfattade
det som ganska tungjobbat och att arbetet gick
långsamt. Idag är de ändå glada för satsningen.
– Vi var kanske helt enkelt inte mogna för Lean,
säger ekonomiansvariga Maria Rimborg Sahlin.
Sedan dess har tankarna mognat både hos
personalen och ledningen, vilket gör oss mer
motiverade inför Produktionslyftet.
Tillsammans med Jonas Persson och
kvalitetsansvarige Jan Öhman sitter Maria i
ledningsgruppen som drivit Lean-satsningen på
Johpomek. De känner själva att de har börjat
ta små steg i rätt riktning, även om det inte gått
så snabbt som de ursprungligen trodde. Efter
ett seminarium med Produktionslyftet blev de

inspirerade att söka
som pilotföretag via
programmets hemsida.
– Det kändes som om
detta var precis vad vi
väntat på, säger Maria.
Vi var helt överens om
att detta var något vi
ville satsa på.
Maria Rimborg Sahlin,
Idag går alla tre
ekonomiansvarig.
den 7,5-poängskurs
i Lean som är en del av samarbetet med
Produktionslyftet. De har samlat en grupp med
mellanchefer och arbetsledare som tillsammans
med dem ska driva arbetet. Samtidigt pågår
arbetet med att ta fram en presentation av
Johopomek Production System för fullt.
– Nu sätter vi våra tankar och principer på
pränt, säger Maria. Tidigare har vi inte haft
rätt plattform, men nu lägger vi grunden till
Johpomeks filosofier!

Johpomek AB i Osby har från starten 1977 utvecklats
till att bli en komplett leverantör med huvudinriktningen
att bocka rör. Idag erbjuder de även en helhet vad
gäller för- och efterarbete, ett framgångsrikt koncept
som skiljer dem från övriga leverantörer. De har en

modern maskinpark med helautomatiska bockmaskiner,
svetsrobotar och en anläggning för pulverlackering.
Kunderna finns inom olika branscher, varav de flesta
inom möbeltillverkning. Johpomek omsätter ca 50
miljoner kronor och har 50 anställda.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall

saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser
att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

Utförare

Kontakta gärna Maria Rimborg Sahlin på
0479-178 82 eller maria@johpomek.se.
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