
Dubbel Lean-introduktion hos Nord-Lock
Lean-introduktionen i skiftet mars-april hos 
Nord-Lock i Mattmar genomfördes i två grup-
per, en produktionsinriktad och en ledningsbe-
tonad. Det gjorde det intressant att följa grup-
perna och de olika för- respektiva nackdelar 

som de båda kunde ställas inför. Överlag var företaget väldigt ”på 
hugget”. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Värdefull dag för värdeflödesanalys
Husqvarna Manufacturing genomförde 5 april en bra dag i arbetet 
med värdeflödesanalys med pilotgruppen. Det var mycket diskus-
sioner kring Lean-principer och hur de ska fungera i praktiken på 
företaget. En pulstavla för pilotgrupp finns nu uppsatt. Mer infor-
mation har lars.danielsson@produktionslyftet.se

PLM + Lean + Innovation = Konkurrenskraft
Torsdag 12 maj arrangeras Konkur-
renskraft 2011, en heldag om PLM, 
Lean och Innovation. Ett brett och 
intressant program säkerställer en 
stor uppslutning; förra året deltog nästan 100 personer, men i år 
förväntar de sig fler. Först till kvarn gäller! Bakom Konkurrenskraft 
2011 står Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Pro-
duktionslyftet, PLMforum, KTH och Automation Region – för mer 
information och anmälan, se www.konkurrenskraft.com.

Workshopstart med hemläxa
Waco Jonsereds i Halmstad skrev avtal med Produktionslyftet i 
mitten av april, men redan nu tar arbetet i de inledande workshop-
parna vid. Hemläxa i form av att sätta samman en styrgrupp är 
redan utdelad. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Fortsatt Lean-resa i Östervåla
Zetterbergs Industrier i Östervåla har redan kommit en bit på sin 
Lean-resa. De har ett produktionssystem och har arbetat med 5S 
och daglig styrning. Trots detta var Lean-spelet i mars givande, 
då de kunde gå snabbare fram i spelet och diskutera mer i detalj. 
Mer information har asa.martensson@produktionslyftet.se.

Från världsledande produkter till dito processer
Vi dokumenterar Produktionslyftsföretagen när de kom-
mit igång med Lean-arbete enligt vår modell, men för 
Momento i Flen gör vi ett undantag. De koordinerar sin 
start med planeringen av en ny produktionslokal, vilket 
ger oss en möjlighet till ”före/efter”-dokumentation med 
en uppföljning av deras Lean-arbete om ett år.
Företaget vill vidareutveckla sina processer. Tankarna på 
Lean har funnits där ett tag och nu går de alltså vidare i 
satsningen.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktion på ”bästa sätt” med 
Produktionslyftet
Permobil står inför en tid av föränd-
ringar där Claybay (produktionsen-
heten i Lervik, Sundsvall) kommer 
att ta ett delvis nytt ansvar inom 
Permobil. Vi kommer att agera som 
en Master-enhet, vilket innebär att 
vi kommer att ha en speciell roll 
mot framförallt utveckling av nya 
stolar, där vi under industrialise-
ringsfasen ska se till att dessa är producerbara samt 
att vi kan återanvända dokumentation och annat på de 
andra produktionsenheterna globalt. Vi har globalt fattat 
beslut om att sätta upp gemensamma produktionsprin-
ciper, gemensamma mätningar och ett antal forum där 
experter inom liknande befattningar från respektive en-
het kommer att kunna mötas. Detta för att gemensamt 
fylla vårt produktionssystem med ”bästa sätt” att göra 
de saker vi behöver göra för att i slutänden leverera 
en perfekt stol i rätt tid till en nöjd kund. Vårt produk-

tionssystem, Permobil 
Production System (PPS) 
kommer att vara navet för 
våra produktionsprinciper 
globalt. Detta tillsammans 

med satsningen med Produktionslyftet ger oss en bra 
grund inför kommande utmaningar.
Christer Ek · Production Director Sundsvall 
Permobil AB
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Viktiga datum/kalendarium
· 4 maj – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 16 maj – insiktsseminarium – Östersund
· 17 maj – insiktsseminarium – Sundsvall
· 26 maj – insiktsseminarium – Ronneby
· 16 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Jönköping/Borås
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

– Vi kände att vi behövde göra något 
för att bli effektivare, få bort slöserier 
och jobba med rätt saker, säger vd 
Torbjörn Palmberg. Det är dags att ta ett helhetsgrepp i 
samband med den tillbyggnad vi gjort.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftets Lean-
coach Jan Linell till vänster 
med AB Momentos vd och 
ägare Torbjörn Palmberg.


