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Hur kan vi säkerställa att Sverige
fortsättningsvis kan behålla industrin?
Jag heter Henry Andersson och arbetar
på Cryo AB, ett mellanstort företag i
Göteborg som tillverkar tryckkärl för
flytande gaser. Konkurrensen är stenhård
inom vårt område och vi konkurrerar med
företag utanför Sveriges gränser. Hur ska
vi kunna bli mer lönsamma?
Vår verkstadsklubb är även med i
nätverket ”Hållbart arbete” som IF
Metall Göteborg startade förra året. Detta nätverk arbetar
med organisationsfrågor och består av verkstadsklubbar
som arbetar med just detta, där vi utbyter erfarenheter om
Produktionslyftets tolkning av Lean/Hållbart arbete. Bland
dessa verkstadsklubbar har flera tagit hjälp av Produktionslyftet,
där företagen består av Cryo, Entrematic, Caterpillar, Nolato
Plastteknik, ASSA OEM och Unicarrier (Atlet).
Förra året genomförde vi ett studiebesök på företaget Ostnor
i Mora, som har kommit långt med sitt Lean-arbete. Företag
och IF Metalls klubb har gemensamt jobbat med slöserier på
ett intressant sätt och vi fick ta del av deras tankar och idéer
under deras Lean-resa. Även inom den fackliga verksamheten
arbetade de med att hitta olika typer av slöserier, där de bland
annat har förenklat olika typer av möten som till exempel
förenklad MBL-information.
Jag fick med mig massa tankar och idéer om hur vi skulle
kunna utveckla vårt arbete på ett liknade sätt. Det är viktigt
att se över hela processen från start till mål – och att vi har
kompetensutbildning kontinuerligt inom olika områden så att
inte konkurrenterna springer ifrån oss.

Lean-spel med GPS hos Gränsfors Bruk
Tisdagen den 1 april genomfördes Lean-spel med alla anställda
vid Gränsfors Bruk AB – hela 25 personer – och det är inte något
skämt … Ett utmärkt arbete från styrgruppen presenterades
i form av GPS – Gränsfors Produktions System – som fyndigt
nog kallas ”Nya Tag”, passande för ett traditionellt hantverk för
yxtillverkning. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Utmaningar och SWOT i fokus hos Setrab
Setrab AB i Limhamn diskuterade sitt
studiebesök hos Autotube i Varberg, hur
experimentet med en ny projekttavla har gått och genomförde
en SWOT-analys. På bilden ses Camilla Baeckström Ljung och
Oscar Serger från Setrab med Produktionslyftets Magnus
Thordmark. Mer vet jonas.laringk@produktionslyftet.se.

Föredrag med WOW hos Bolon
I slutet av mars föredrog styrgruppen på Bolon AB i Ulricehamn
sitt utkast till skriften om företagets produktionssystem med ett
mycket bra arbetsnamn: WOW (Way Of Working). Under mötet
kom de även fram till de utmaningar som kändes mest relevanta
och valde efter en lång och fruktbar diskussion ett pilotområde
där flödet är relativt omfattande med många anställda med
olika arbetstider. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Kittning med LEGO hos Produktionslyftet
I arbetet med att ta fram nya byggstenar för
Produktionslyftet presenterades nyligen ett
upplägg för LEGO-kittning hos Produktionslyftet
i Mölndal. På bilden ses coachningsansvarige
Richard Berglund när han försöker få ihop en
Lego-bil med hjälp av en instruktion som får
representera det vi ofta hittar på monteringsarbetsplatser runt
om i Sverige. Mer vet gunnar.backstrand@produktionslyftet.se.

Henry Andersson · Ordförande IF Metalls Verkstadsklubb · Cryo AB

Utförligare notiser och artiklar finns på www.produktionslyftet.se.

Värdiga vinnare efter långsiktigt arbete

I sitt tal vid prisutdelningen tackade
Marie särskilt Produktionslyftets
Lean-coacher Malin Hallin och Jan
Linell och konstaterade att utan dem
hade de inte kunnat vinna. På bilden
ses Strängbetongs vd Charlotte
Bergman till vänster bredvid Marie.
(Foto: Johanna Åfreds/Byggindustrin)

I serien av reflektionsartiklar med tidigare Produktionslyftsföretag landar vi denna gång i västmanländska Kungsör
och AB Strängbetongs fabrik. De levererar industriellt
tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till
slutmontage. Kungsörfabriken avslutade sitt engagemang i
Produktionslyftet 2012 och har fortsatt att driva sitt arbete för
industriellt byggande.
Strängbetong bygger för framtiden med en långsiktig satsning
på industriellt byggande. Fabrikschefen Marie Nordqvist och

hennes medarbetare har lyckats föra in sitt nytänkande i den
traditionella byggbranschen – den 31 mars tilldelades de Lean
Forum Byggs pris Årets Lean-byggare för sin insats.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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