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Lean ska lyfta svenskt lantbruk

För drygt 1,5 år sedan träffade jag
och en kollega Hans Reich för att
undersöka vad Lean och Produktionslyftet var för något. Efter det
besökte vi tillsammans ett mjölkföretag med 250 mjölkkor i mellersta
Halland för att kunna se om vi
kunde använda Lean i lantbruket.
Svaret var ju givet – ”självklart!”
Detta blev ett startskott på en resa som är mycket inspirerande. Personligen ser jag Lean som det roligaste
och mest utmanande som lantbruket mött på. Med
Lean kan vi lyfta svenskt lantbruk in i en ny dimension,
med ökad konkurrenskraft och ökade marknadsandelar i sikte. De flesta av er som läser detta vet kanske
inte att svenskt lantbruk är i världsklass när det gäller
produktivitet, djurhälsa och miljöeffektivitet. Med Lean
lägger vi in en växel till!
Vi har börjat Lean-resan med att utveckla en lantbruksanpassad metodik för användning i lantbruksföretag,
inspirerade av arbetssättet i Produktionslyftet. Vi har
även tagit en del lantbruksföretag till industriföretag i
Halland. Dessa möten har varit spännande och vi har
alla tydligt sett att det inte är så stora skillnader mellan
lantbruket och industrin. Vi kan definitivt lära av varandra och utvecklas tillsammans. Nu går startskottet mot
framtiden!
Ove Karlsson · Vd i Hallands Hushållningssällskap
och rådgivningschef i Växa
Viktiga datum/kalendarium

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

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

Den 10 mars hade Camfil Farr Power Systems i Borås en aktivitetsdag där alla medarbetarna fick gå runt till sex stationer för att
få 30 minuters information om viktiga aktiviteter i företaget, där
Produktionslyftet var station nummer sex. Totalt fick ca 100 personer en genomgång! Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Konkurrenskraft 2011 öppnar nya dörrar

Den 12 maj arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete
med bland andra Produktionslyftet konferensen Konkurrenskraft.
De tar fasta på konjunkturen och bjuder in till aktuella presentationer, trendspaning, workshops och diskussioner inom Innovation, Lean och
PLM. För information och anmälan se
www.konkurrenskraft.com.

Edita i Västerås: ”Nu lossnar det!”

I början av mars genomfördes en coachningsdag på Edita Västra Aros i Västerås med mycket engagerade deltagare. Bra mätindikatorer togs fram i storgrupp och eventuella
hinder för implementeringen diskuterades. Vid
avstämningen var kommentaren ”nu lossnar det!”
Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Svenska Leanpriset 2011 – sök nu!

Det är dags att nominera tävlande till
Svenska Leanpriset, Sveriges mest
åtråvärda pris för alla Lean-intresserade.
Lean Forum behöver få in bidragen senast
den 13 maj för att hinna utvärdera de
tävlande. Mer information samt ansökningsformulär finns på www.leanforum.se/leanpriset.

Coachande ledning hos Tebex

Tebex Cable Assemblies i Norrtälje genomförde den 11 mars en
Lean-introduktion med all personal vid fredagssaktiviteten. Totalt
var det tre grupper där personer från ledningen agerade coacher i
förbättringsarbetet. Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets arbete för långsiktiga effekter

Produktionslyftet tas upp som ett positivt exempel i den
nyutgivna boken ”Att äga, styra och utvärdera stora
projekt” (Studentlitteratur 2011). Författarna Göran Brulin
och Lennart Svensson lyfter bland annat fram vikten av
tydligt ägarskap och starka aktörer, där IF Metall och
Teknikföretagen står som exempel. På hemsidan hittar
du en kort sammanfattning.
Boken visar att de flesta projekt- och programsatsningar
inte leder till långsiktiga effekter. När projektledning
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Lennart Svensson, en
av med författarna till
boken ”Att äga, styra och
utvärdera stora projekt”.

slutat, medlen försvunnit och nya frågor
kommit på dagordningen glöms även goda
resultat bort. I boken tas Produktionslyftet
upp som ett exempel på hur vi medvetet har arbetat med
förutsättningarna för att göra projektet mer hållbart.
Läs sammanfattningen på www.produktionslyftet.se.
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