
Swegons långsiktiga arbete med Lean
Swegon utvecklar och producerar utrustning för inom-
husklimat och har produktionsenheter i Sverige, Finland 
och Italien. Enheten i Tomelilla har arbetat med Produk-
tionslyftet ett drygt halvår men hade redan innan dessa 
tagit egna Lean-initiativ. Företaget arbetar lika brett som 
långsiktigt för att etablera tankesättet.

– Styrgruppen här i Tomelilla har uppnått en mycket god 
samsyn, de har gjort ett fantastiskt arbete, säger produk-
tionschef Ingvar Hagström.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Det är nu det börjar på allvar

Sedan mars 2011 har vi arbetat 
med Produktionslyftet, då vi börja-
de med att ta fram sju vägledande 
principer, principerna som arbeta-
des fram i en styrgrupp med med-
lemmar från ledningen, flera olika 
avdelningar och IF Metall. Målet 
är att skapa ett bästa, överens-
kommet, dokumenterat arbetssätt 
som alla följer. Ett pilotområde 
är vår referensyta, varefter vi går 
vidare med arbetssättet i hela verksamheten. Några av 
effekterna i pilotområdet första halvåret 2012 är 100 % 
leveranssäkerhet, 0 kundklagomål, ingen övertid samt 
ökad arbetsglädje och -tillfredsställelse. Nu har vi gått 
vidare med dagliga uppföljningar av säkerhet, kvalitet, 
leverans och störningar för alla avdelningar. Medarbe-
tarna själva har dessutom påskyndat arbetet tack vare 
resultaten i pilotområdet, vilket förmodligen är det bästa 
betyg vi kan få! Från och med september driver vi arbe-
tet vidare på egen hand. Egentligen är det nu det börjar 
på allvar. Jag är helt övertygad om att vi kommer att 
lyckas, eftersom vi förankrat de vägledande principerna 
så väl i hela organisationen. När blir vi klara? Aldrig. 
Arbetet med ständiga förbättringar har inget slut.
Marie Nordqvist · Fabrikschef 
AB Strängbetong · Kungsörsfabriken
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Viktiga datum/kalendarium
· 12 september – Lean produktion 7,5 hp – Falun
· 27 september – Lean produktion 7,5 hp – Örnsköldsvik
· 17 oktober – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
· 30 januari – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 12 februari – Lean produktion 7,5 hp – Karlstad
· 19 februari – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Nytt läge efter VFA i Östersund
Hos Jonsson & Paulsson i Östersund 
genomfördes i slutet av maj en uppfölj-
ning av värdeflödesanalysen i pilotom-
rådet. Kritiska aktiviteter är arbetssätt 
med Kanban och information till logistik, lager och processer läng-
re upp i kedjan. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Bra grund för standardiserat arbetssätt
På Arkitektkopia i Stockholm togs introduktionen kring standar-
diserat arbete mycket väl emot av styrgruppen. Metodiken finns 
redan inskriven i företagets produktionssystem, vilket är en bra 
grund inför pilotgruppens start i slutet av augusti. Mer information 
har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Enighet kring fokusfrågor
Från att ha startat med en Lean-introduktion för 
styrgruppen i maj så har Nokalux i Töcksfors 
redan planerat ett antal aktiviteter och inlett ar-
betet med sina vägledande principer. Styrgrup-
pen är enig kring företagets fokusfrågor och en 
pulstavla med nyckeltal är på gång. Mer infor-
mation har bo.warg@produktionslyftet.se.

Utbildningsmaterial för Lean-spridning
Sista träffen hos Permobil 
i Timrå/Alnön före Produk-
tionslyftets avslut i slutet av 
augusti ägnades åt att pla-
nera hur Lean-arbetet ska 
spridas vidare och beman-
nas. Planen är att personer 
ur ledning och pilotgrupp 
ansvarar för innehållet i ut-

bildningsmaterialet, varefter hela Permobil Produktion ska intro-
duceras i Lean. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Vi passade på 
att besöka dem 
vid deras kick-
off för produk-
tionssystemet 

”Principer och 
metoder – Lean 
Tomelilla”.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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