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”Produktionslyftet – ett
koncept som håller”

Årsskiftet till 2009 startade vi ett förändringsarbete på Gustavsberg i Vårgårda.
Målet var att skapa en ny plattform att
växa ur där vårt största problem – störningar – hotade leveranssäkerhet och produktivitet. Vi
insåg ganska snart att vi behövde hjälp för att ta nästa
steg där lotten föll på Produktionslyftet, ett beslut som
vi inte ångrat. Nu har 18-månaderna gått och vi har just
avslutat samarbetet med Produktionslyftet.
Arbetsmodellen skiljer från konsultdrivna produktivitets
projekt där snabba vinster och resultat legat i fokus.
Istället var det utbildning och insiktsförmedling som
genomsyrade upplägget. Den investering vi gjorde
genom att en stor tvärfunktionell grupp på 22 personer
utbildades i Lean och alla dess verktyg har skapat en
helhetssyn som borgar för att arbetet kan leva vidare.
Vart och ett av Lean-verktygen har ”bockats av” som
isolerade metoder, men efterhand flöt allt samman
igen till en och samma filosofi med förbättringstavlan
som plattform. Jag vill se Lean-implementering som en
trappa där varje steg skapar förutsättningar för att ta
nästa. På vägen krävs kunskap och bred insikt i hela
organisationen där ledarnas roll inte nog kan betonas.
I dagsläget kan vi konstatera att förändringen bara startat och att potentialen är enorm. Vi är väl medvetna om
att vi bara skrapat på ytan och så kommer det att förbli,
hur långt vi än kommer – förhoppningsvis.
Lars Nothall · Produktions- och teknikchef
V&B Gustavsberg Vårgårda

Viktiga datum/kalendarium

· 2 maj – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 26 september – Lean produktion 7,5 hp – Örnsköldsvik
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Givande Lean-dag hos Vinnova

Den 17 februari genomförde Vinnova en projektkonferens
i Stockholm med titeln ”Lean och innovationsförmåga”.
Syfte med konferensen var bland annat att samla och
sprida information om de aktiviteter kring Lean som Vinnova stödjer samt att identifiera hur de kan bidra till att
lösa olika utmaningsområden i samhället. Konferensen
hade två parallella inriktningar; den ena mot konkurrenskraftig produktion och den andra mot framtidens
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Uppstart för pilotgrupp hos Strålfors
Pilotgruppen hos Strålfors Svenska AB i Tandsbyn har påbörjat
sitt arbete med en värdeflödesanalys. Syftet är att den ska hjälpa
dem att se var de kan göra de största förbättringarna inom pilotområdet. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Synlig förbättring i Höör
Hos Husqvarna Höörs Plåt genomfördes i mars ett Kaizen-event. Företaget
hade konstaterat efter en arbetsplatsstudie att de ofta fick leta efter de krokar
som används för hängning av detaljer
inför målning. Det finns många olika typer och storlekar på krokar
men de låg oftast i oordning. Efter att en mindre grupp genomfört
S1-S3 i 5S ser arbetsplatsen ut som visas på före-/efterbilderna
och gruppen var med all rätt mycket stolta över resultatet. Mer vet
lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Energi och engagemang hos LK Armatur
Under de första veckorna i mars kartlade LK Armatur i Helsingborg sin orderprocess, där en inledande brainstorming gav flera
goda idéer för ett framtida läge. Företaget kom en bra bit på vägen mot en mer stabil och förutsägbar process. Mer information
har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Aktiva deltagare kring flöde hos Uppåkra
Det var en bra dag i mitten av mars
med ett erfaret gäng på Uppåkra Mekaniska i Skillingaryd, ett gäng som
ändå fick en hel del aha-upplevelser
när de analyserade och kartlade ett
av företagets produktionsflöden. Deltagarna var aktiva och diskussionerna ledde till ett dussintal konkreta punkter i handlingsplanen. Näst längst till höger i bilden ses
Produktionslyftets Lean-coach Peter Lundin. Mer information har
tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

sjukvård. Produktionslyftets
medverkan fokuserades av
naturliga skäl på produktionen där flera föreläsare
med anknytning till Produktionslyftet presenterade olika
satsningar.
Läs hela referatet på www.produktionslyftet.se.

Intressenter

