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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Jag jobbar på Sveriges ledande vattenkranstillverkare Ostnor AB, moderbolaEngagerat Lean-spel i Borås
get för Mora Armatur och FM Mattsson.
En Lean-introduktion genomfördes i mitten av januari med opeHösten 2006 gick jag en utbildning
ratörer hos Camfil Farr Power Systems AB i Borås. Trots en viss
genom IF Metall om Lean och tyckte då
skepsis i pilotområdet inledningsvis var det efter lite inledande
diskussioner en mycket engagerad grupp som genomförde ett
att vi borde titta på hur vi kan använda
Lean-spel. Mer vet joakim.gedda@produktionslyftet.se.
Lean på Ostnor. När vår nye Leankoordinator berättade om ProduktionsBonzai-träd för långsiktighet i Lean-arbetet
lyftet och att han jobbade på att få igång ett samarbete
I samband med kursen i Lean produktion den 19
mellan Ostnor och Produktionslyftet, tyckte vi att det lät
januari gjordes en värdeflödesanalys på Emballamycket intressant.
tor Bleck i Ulricehamn. Som tack fick de motta ett
Min första reaktion vara att om vi ska gå in i ett LeanBonsai-träd, med symboliken att Lean handlar om
arbete är det oerhört viktigt att ha vd och bolagets stylångsiktighet. Produktionschefen Dan Svenningsson kommenterelse med på tåget för att få en djup förankring i bolaget. rar med att ”Bonzai-trädet finns nu i produktionsrummet som en
påminnelse om tålamodet som krävs för att lyckas i Lean-arbetet.”
Vi kom fram till att vi skulle sitta med i styrgruppen och
Mer vet mikael.thulin@produktionslyftet.se.
har upplevt att det har fungerat mycket bra. För mig
blev det sedan en stor överraskning att IF MetallförbunBra start för LK Armaturs mål och strategi
det uppmärksammat vårt fackliga arbete vid införande
I
januari genomfördes en bra uppvärmning inför mål och strateav Lean; de andra i klubbstyrelsen blev glatt överrasgi hos LK Armatur i Helsingborg. En taggad ledningsgrupp slöt
kad till utmärkelsen och förstod först ingenting.
mangrant upp och uppskattade workshopen i förändringsledning,
Det är mycket positivt att alla anställda kommer mer
vilken gav en hel del igenkännande under dagen. Samsynen i
i fokus och att vi tar vara på allas kompetens, lär av
gruppen är god och företaget har kommit en bra bit på vägen.
Värdeflödesanalys planeras inom kort i pilotområdet. Mer informisstagen och utvecklar nya metoder – alltså göra avmation har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.
vikelse till framgång. En stor, svår och viktig uppgift är
att gemensamt ta fram nya standardiserade arbetssätt.
Övertecknat seminarium i Oskarshamn
Med en ständig utveckling och smart produktion komProduktionslyftet anordnade ett insiktsseminarium den 20 janumer vi att kunna möta låglöneländernas konkurrens.
ari med IUC Kalmar, Företagscentrum i Oskarshamn, Industrins
Staffa Gryting · Ordförande IF Metall Ostnor
Ostkustcentrum och Västervik Framåt. Bland andra talade Johan
Mottagare av IF Metalls Johnssonutmärkelse
Ljungdell, ansvarig för SPS Office i Oskarshamn, om Scanias imViktiga datum/kalendarium

· 24 mars – insiktsseminarium – Oskarshamn
· 13 april – insiktsseminarium – Växjö
· 13 april – Lean produktion 7,5 hp – Arvika
· 4 maj – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Svårighet och framgång

Vi har i tidigare artiklar presenterat olika företags fortsatta arbete med Lean efter det att Produktionslyftet
avslutat sitt arbete. Även denna artikel presenterar ett
antal företags arbete, men med mer fokus på svårigheterna de stött på.
Som vanligt är slutsatsen att ingen blir ”färdig” med Lean,
att det är ett ständigt pågående arbete och som oavsett
problemställning är avhängigt på medarbetarnas engagemang och ledningens kontinuerliga förändringsarbete

Finansiärer

ponerande Lean-resa med en givande guidning där de fick se
hur långt Scania kommit i praktiken. Deltagarantalet var begränsat
till 30 så besöket blev övertecknat
– men det blir en repris i Oskarshamn 30 mars! Mer information har
mikael.thulin@produktionslyftet.se.
Gramgång i Leanarbetet: Stora frilagda
ytor i produktionen!

– artikeln i sin helhet, liksom de två föregående artiklarna
i nyhetsbreven för december och januari, läser du som
vanligt på www.produktionslyftet.se!
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