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Lean över Atlanten
med Produktionslyftet

När jag startade mitt uppdrag
som platschef vid Nobel Biocare i
Karlskoga ingick det, förutom att
inneha rollen som platschef, att
föra in Lean i både Karlskoga och
hos vår systerfabrik i Yorba Linda
i Kalifornien. Till vår hjälp i Karlskoga har vi Produktionslyftets
Lean-coacher med deras strategi
och metoder, vilket har varit till
stor hjälp även när jag har påbörjat arbetet med att införa Lean i
fabriken i Kalifornien. Här går vi
igenom samma steg i införandet
som vi gjort i Karlskoga, med den
skillnaden att det nu är jag som
ska agera coach – och det på engelska!

Idag har vi kommit så långt både i Yorba Linda och i Karlskoga att vi har Lean-koordinatorer. Även om jag är ansvarig för
Lean-arbetet i bägge fabrikerna så har arbetet i Yorba Linda
mer och mer tagits över av deras Lean-koordinator, vilket i sig
är ett tecken på framgång. Vi har under 2009 mer eller mindre
reducerat vårt lagervärde till hälften, ökat lageromsättningshastigheten till mer än det dubbla, minskat ledtiden, lyckats
motivera och stimulera personalen samt bibehållit kvaliteten
och leveransprecision på väldigt höga nivåer.
Det har varit spännande att arbeta med att införa Lean i en
amerikansk fabrik. Även om jag inte i detalj har använt mig av
Produktionslyftets filosofi och metod, så har de varit ett stort
stöd – och visat sig vara framgångsrika även i USA!
Arne Lind · Platschef Nobel Biocare

Viktiga datum/kalendarium

· 20-21 april – Swerea IVFs framtidskonferens – Mölndal
· 22 april – Konkurrenskraft 2010 – Älvsjö
· 5-6 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Anmäl ditt företag till Produktionslyftet!
Inför Produktionslyftets kommande tre år har förutsättningarna
för deltagande företag förändrats en aning, men det viktigaste
kvarstår: Som Produktionslyftsföretag erhåller du kvalificerad produktionsutbildning och stöttning på goda villkor! Vi vänder oss till
företag med 30-250 anställda inom traditionell verkstadsindustri.
På vår hemsida kan du läsa om erbjudandet – anmäl ditt företag
idag! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Svetsgrupp med mätning och nyckeltal
I slutet av januari genomfördes en workshop
hos Gnotec JV i Habo med svetsgruppen, där
mätning och nyckeltal diskuterades. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att lyfta
nyckeltalen och därmed skapa förbättringsarbete kring dessa.
Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.
Konkurrenskraft 2010 - konferens den 22 april
Svensk industri måste klättra i värdekedjan för att i fortsättningen vara
konkurrenskraftig. Det är avstampet
för endagskonferensen Konkurrenskraft 2010 den 22 april. Konferensen fokuserar på Lean och PLM
och bland föreläsarna återfinns både Scania, Saab Automobile
(vinnare av Svenska Leanpriset!) och Ericsson. Bakom arrangemanget står Tekniska Mässan, Eurostep och Produktionslyftet
med fler – mer information och möjlighet till anmälan finns på
www.konkurrenskraft.com.
Ny Lean-koordinator driver arbetet framåt
I mitten av februari var det möte med Lövånger Elektroniks nye
Lean-koordinator. I samband med detta genomfördes en 5S-revision i bland annat pilotgruppen, som har flyttat och nu jobbar med
att färdigställa steg 4 och 5 i sin nya del av fabriken. Under dagen
genomfördes också en workshop om förbättringsgruppsarbete
med Leabs Lean-ledningsgrupp. Dagen avslutade med att diskutera vårens aktiviteter med en positiv känsla av att arbetet drivs
framåt. Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Från produktbolag till kunskapsföretag
Småländska Ljungby är främst känt för sina trucktillverkare,
men här finns även en emballagetillverkare av rang. Tack vare
en långtgående Lean-satsning med bland annat Produktionslyftet har Emballator Lagan Plast trotsat både konjunktur och
konkurrenter.
Företaget utvecklar, producerar och marknadsför plastemballage för livsmedel, läkemedel och kemtekniska produkter. Vi
har alla sett deras produkter i form av hinkar och burkar med
innehåll av allt från sylt och inlagda gurkor till färg och spackel.
De har haft en imponerande tillväxt under de senaste åren och
även breddat sin marknad.
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Nyckeln bakom framgången är enligt Emballator Lagan Plasts sätt att se det den samlade
kunskapen som finns i ett företag, att alla drar åt
samma håll. Nästa steg är att skapa en hållbar
utveckling, att hela tiden fortsätta med de små
men dagliga förbättringarna.
– Visst har vi påbörjat vår Lean-resa, men vi har
bara skrapat på ytan, framhåller VD Christian Silvasti. Alla ska engageras, men vi ska inte jobba
mer utan smartare.
Läs artikeln på www.produktionslyftet.se!
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