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Se till att inte missa tåget!
Vi måste erkänna att det gick som tåget 
när vi kom igång med i Produktionslyftet. 
Ledningen hade lyft tankarna kring en 
satsning och från fackets sida ställde vi 
oss genast positiva och betonade att 
vi ville vara aktivt engagerade. Vid de 
första presentationerna kring satsningen 

var både ledning och fack på plats, en inställning som sedan 
löpt genom hela arbetet.

Alla vill inte ändra på sig, men arbetet underlättas enormt av 
den samsyn vi har. Vid förändringar är det inte bara produktion 
och lönsamhet som diskuteras, även människan kommer in på 
ett naturligt sätt. Det är idag självklart att vi ska ha rätt redskap 
och rätt utrustning, vi tänker till lite mer och alla får vara med 
och tycka. Tidigt kom frågan kring utbildningen upp, där vi 
ansåg det viktigt att även produktionspersonalen deltog. Här 
tog företagets vd ett viktigt steg åt sidan för att göra plats åt 
medarbetare, ett bra tecken på ledningens stöd. Alla ska få den 
utbildning som krävs för att utföra det jobb som förväntas.

Att Lean är ett arbete utan slut stämmer verkligen, vi utvecklas 
varje vecka, varje dag – vi vet att varje liten detalj är viktig och 
att det är alla små steg som möjliggör de stora stegen. Framsteg 
och samsyn gör det naturligt för oss inom IF Metall att lyfta 
vikten av att behålla och utnyttja erfarna medarbetare även 
under perioder då det direkta produktionsbehovet inte är så 
stort, något vi alla tjänar på.

Till de som ännu inte tagit till sig Lean-tänket – må det vara 
ledning, fackrepresentanter, ägare eller medarbetare – så är 
vårt budskap enkelt: Se till att vara på plats innan tåget går, 
samarbeta om ni alls vill finnas kvar. Tåget väntar inte.

Ingegerd Andersson · Tommy Blom 
IF Metall-klubben vid Nolato Plastteknik AB

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag

”Huset” presenterades för alla på Heléns Rör i Halmstad
I januari lanserade lednings-
gruppen Heléns Verksamhets 
System, i korthet kallat ”Huset”. 
Ett rollspel presenterades som 
visade på hur produktion genomför sin dagliga styrning. De 
delade även ut en uppgift för hur ”Huset” ska lanseras vidare ut 
i organisationen – en riktigt kul och inspirerande dag, där det 
verkligen kändes att Heléns Rör har gjort sitt eget hus! Mer vet 
joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Trimning hos OilQuick i Hudiksvall
Strax före årsskiftet genomfördes en Lean-introduktion för 
pilotområdet på OilQuick i Hudiksvall. I januari följdes arbetet 
upp med teori för styrgruppen kring daglig styrning, vilket 
upprepades under eftermiddagen med pilotgruppen – främst 
en intrimning då de redan har god erfarenhet av morgonmöten. 
Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Tjuvstart på Handelsträdgården i Hällnäs
Hällnäs Handelsträdgård väst om 
Umeå har sedan november arbetat 
med sina värderingar och principer, 

men även ”tjuvstartat” med exempelvis en förbättringstavla i 
verksamheten. I december genomfördes en Lean-introduktion 
för pilotgruppen, som även tog fram ett första utkast på sin 
tavla. Mer vet jenny.larsson@produktionslyftet.se.

Seminarium om Lean produktutveckling i Västerås
Swerea IVF i samarbete med ABB, Lean Forum och MITC bjuder 
in till ett intressant seminarium i Västerås den 12 mars med 
Ronald Mascitelli, LPD-expert, utbildare och författar. Seminariet 
kostar 1750:- + moms och anmälan sker på www.swerea.se. Mer 
information har magnus.thordmark@produktionslyftet.se.
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Mycket att lära från Japan – men kulturen har betydelse
Tillsammans med en grupp europeiska Lean-kollegor reste 
Produktionslyftets Richard Berglund med brittiska Industry 
Forum till Japan för en veckas intressanta studiebesök och 
diskussioner. Vilka lärdomar kan vi dra för Produktionslyftets 
utveckling?

I mitten av november 2014 bar det av till Tokyo för intensiva 
studier av TPM (Total Productive Maintenance), VM (Visual 
Management) och TPS (Toyota Production System). Resan 
omfattade besök vid Toyota-fabriker och andra fabriker samt ett 

antal föredrag 
och diskussioner.

Läs artikeln där 
Richard utförligt 
sammanfattar 
och reflekterar 
kring sina 
erfarenheter i en reseberättelse från soluppgångens rike på 
www.produktionslyftet.se!


