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Höglöne- och lågkostnadsland
I en värld med frihandel gäller det
att ha produkter med bäst värde för
pengarna. Därför måste vi satsa
på att producera effektivt, vilket
är vad Produktionslyftet handlar
om. Vi lär ut hur världens mest
effektiva företag arbetar. Genom
att få ner ledtiden från order till
betalning och genom att ta bort
icke värdeskapande aktiviteter har
Toyota blivit världsledande. Från
att på 50-talet varit ett mycket
litet företag är de idag världens
största bilföretag med en enorm förmögenhet och vinst.
Samtidigt som flera av Toyotas konkurrenter går på knäna.
Lean härstammar från Toyota Production System och det
går att lära sig Lean produktion. Det är lätt att förstå men
svårt att leva efter. Det ställer krav på långsiktigt arbete på
två plan: Först krävs en kvalificerad utbildning så att du själv
förstår. Därefter bör en utomstående expert tas in för att ställa
”rätt” frågor. Det krävs styrelsebeslut att sätta igång, och
ett ständigt fokus på Lean-arbetet. Just nu kan medelstora
tillverkande företag få hjälp via Produktionslyftet att sätta
igång med sitt Lean-arbete. Det är en mycket bra möjlighet
som jag hoppas många företag tar vara på. Samtidigt
behövs det kraftfulla satsningar i många fler branscher och
organisationer för att Sverige fortsättningsvis ska kunna vara
både ett höglöne- och lågkostnadsland.
Hans Reich · Produktionslyftet

Kommande arrangemang
·
·
·
·
·
·

23 augusti – 5p-utbildning i Lean – Göteborg
3 september – 5p-utbildning i Lean – Göteborg
27 september – 5p-utbildning i Lean – Färgelanda
2 oktober – Lean Forum Konferens – Göteborg
22 oktober – 5p-utbildning i Lean – Sibbhult
8 november – 5p-utbildning i Lean – Halmstad
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Utförligare versioner av notiser och fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
”Mycket bra initiativ i Dalsland”
Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Styrande i Färgelanda, totalt
ca 50 personer, deltog den 11 juni när Hans Reich berättade om
Lean. Kommunföreträdare tillsammans med företagare ska nu
gå vår 5p-utbildning i Lean produktion. ”Ett mycket bra initiativ”,
tycker Produktionslyftets hans.reich@produktionslyftet.se.
Urvalsarbetet med pilotföretagen pågår för fullt
Många företag har anmält sitt intresse för att bli pilotföretag.
Produktionslyftets Hans Reich och Lean-coacherna Anders
Hugnell (KTH), Lars Eskilsson (JTH) och Hans Engström (LTU)
besöker under sommarmånaderna ett 20-tal företag. Det slutgiltiga
urvalet är en viktig punkt vid nästa möte för programstyrelsen den
20 augusti. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Scanautomatic 9-12 oktober 2007
På Scanautomatic i Göteborg är Produktionslyftet
starkt engagerade. Bl a ingår Hans Reich i mässans
branschråd och såväl IVF som Chalmers är
medarrangörer vid seminarieprogrammet. 9e oktober
deltar Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson i
Heta Stolen. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Heldag med värdeflödesanalys hos Ericsson i Borås
Den åttonde 5p-utbildningen i Lean pågår för fullt. I mitten av
juni genomfördes kursens tredje träff med en heldag kring
värdeflödesanalys hos Ericsson i Borås (se bild – Produktionslyftets
Lean-coach Peter Lundin längst bak). Ulf Johansson är
produktionschef hos Ericsson och deltog i förra 5p-kursen. Ulf
berättar att de tidigare har använt
en del av Lean-verktygen men utan
att knyta samman dem för att få en
samverkan mellan principer, metoder
och tekniker. Nu skapar de en mer
hållbar satsning över tiden. Mer
information har birgitta.ojmertz@
produktionslyftet.se.

Lean-fokus på produktion och personal
I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper för att höja sin kompetens inom produktionsområdet.
Ett av dessa företag är Alde International Systems AB i Färlöv,
leverantör av värmepannor till husbilar, husvagnar och båtar etc.
Trots att arbetssättet i nätverk är relativt nytt så är resultaten
goda. Metodiken utgör ett bra exempel på hur Produktionslyftet
är tänkt att arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft
genom effektiv produktion. Inför 2005 producerade Alde ca
13 000 pannor per år. Under 2005 låg produktionen under 16 000
och målet för 2006 var 16 400. Idag taktas det mot ett resultat
på 18 000 pannor – med samma personalstyrka. Dessutom har
de tagit hem en del bearbetning och legoproduktion på de ytor
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som friställts genom ny layout. De klarar av att producera mer än
tidigare på endast 35-40% av den ursprungliga produktionsytan.
– Vi upplever också att det är en lugnare och säkrare miljö nu,
säger produktionschefen Lars-Åke Grundmark. Vi producerar
under mer kontrollerade former och till skillnad från hösten 05
hade vi ingen övertid i höstas.
På www.produktionslyftet.se
kan du läsa hela artikeln.
Från vänster Lean-coachen Lars
Danielsson, till höger Lars-Åke
Grundmark och i förgrunden
Marcus Kaski från produktion.
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