
Autotube AB – med Lean i pipeline!
Fredagen den 19 oktober samlade Autotube AB hela sin 
personal för ett halvdagsseminarium med lunch. Arrangemanget 
var en kick-off för företagets Lean-satsning som ett av 
Produktionslyftets pilotföretag. Ledningen var på plats och 
tillsammans med Produktionslyftets representanter både 
förankrades och förklarades vad Lean innebär för Autotube. 
Bilden till höger visar frågestunden under ledning av Hans Reich 
med företagets representanter, från vänster: Emil Bergman 
(gruppchef produktionsteknik), Sven-Olov Libäck (vd), Håkan 
Felldin (säljansvarig), Carina Johansson (SIF), Björn Rexfelt 
(tillverkningscef) och Björn Andersson (IF Metall). Läs hela 
artikeln på www.produktionslyftet.se.
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Utförare

Utförligare versioner av notiser och fl er artiklar fi nns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Lean – produktionssystem

eller personalutveckling?
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Lean produktionssystem ligger i tiden. Hur 
utvecklas ett sådant och vem gör det? I 
slutänden är det bara den som utför det 
praktiska arbetet som också kan utveckla 
det mot Lean. För mig handlar Lean således 
om tre lika viktiga ”förmånstagare”: Företaget 
– det blir effektivare med minskade slöserier, 
ökad vinst etc. Kunden – får bättre produkter, 
ökad kvalitet, högre leveransprecision etc. Personalen – ökad 
delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete, en aktiv 
personalutveckling. Situationen blir vinna-vinna-vinna. Med 
samma metoder som utvecklar företaget, utvecklas personalen 
och ökar kundtillfredsställelsen. Det vi inom Produktionslyftet 
ofta betonar är vikten av ledningens engagemang. Den 
ska inte bara godkänna aktiviteterna, utan också vara en 
aktiv del av dem. Ledningen ska själv kunna hålla föredrag 
och utbildning för personalen – det är vad vi menar med 
engagemang. På det sättet kan företaget bli 10% bättre per 
år, inom alla områden, samtidigt! Det ingår också att verkligen 
engagera personalen. En produktionstekniker kan köpa in nya 
maskiner och försöka hjälpa till så gott det går, men det är den 
operativa personalen som bäst kan öka produktiviteten. När vi 
har besökare hos oss på Scania berättar vi att vi har 10% av 
personalen över till annat än produktion. En del menar då att 
vi som ett relativt stort företag har råd med denna extra resurs. 
Vad de då inte förstår är att det är en investering, denna resurs 
behövs för att utveckla Lean. Deras förbättringsarbete och 
engagemang förbättrar företaget med 10% per år. Det menar 
jag är personalutveckling.
Melker Jernberg · Fabrikschef motormontering Scania
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Kommande arrangemang
· 8 november – 7,5p-utbildning i Lean – Halmstad
· 29 november – Lean-seminarium – Södertälje
· 29 november – 7,5p-utbildning i Lean – Växjö
· 30 januari – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Sök till 2008 års första omgång Produktionslyftsföretag!
Ska ditt företag ingå i Produktionslyftets satsning? Nu fi nns det 
möjlighet att söka inför 2008 – sista anmälningsdag är 3/12 2007! 
På www.produktionslyftet.se (under ”intresseanmälan” högst upp 
på sidan) fi nns mer information och anmälningsformulär.  Mer vet 
även birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Johpomek ABs Lean-introduktion
Pilotföretaget Johpomek i Osby 
har haft sin första träff med Lean-
coacherna Lars Eskilsson och Jonas 
Laring. De inledde med en övning 
för att visa styrkan i standardiserat arbete, där produkten var ett 
pappersplan och målet att utveckla standardiserad tillverkning. 
Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Het stol för Produktionslyftets styrelseordförande
På mässan Scanautomatic i Göteborg deltog Produktionslyftets 

styrelseordförande Göran Johnsson i Heta 
Stolen den 9 oktober. Han frågades ut av 
tidningen Automations chefredaktör Dag 
Toijer och fi ck tillfälle att berätta om bland 
annat Produktionslyftets satsning. Totalt 
lyssnade 40-talet intresserade åhörare. Mer 
vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Södertälje kommun satsar på kunskap kring Lean
Produktionslyftet genomför med Södertälje kommun, KTH Syd och 
Scania ett Lean-seminarium i Södertälje den 29 november. Dagen 
inleds med ett studiebesök på Scania och under eftermiddagen 
presenterar Hans Reich grunderna i Lean. Se även program 
under kalendariet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Lean populärt på Tekniska Mässan
På Tekniska Mässan 16-19 oktober lockade
Produktionslyftets Lean-seminarier fl est
åhörare av alla seminarier i A-hallen. Mer
vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.


