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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Att utveckla ledare som lever efter
företagets filosofi och sätter lärandet
Sista chansen – Lean Forum Konferens 2009 7-8 oktober
i fokus, samt att utveckla enastående
Det finns några platser kvar på årets viktigaste Lean-arrangemang
medarbetare och arbetslag, är två
–
anmäl dig på www.leanforum.se!
centrala principer inom Lean. Framgångsrika företag har utvecklat system
Engagemang för Lean hos Tranås Rostfria
för lärande inom produktutveckling och
I
slutet av augusti genomfördes en Leanproduktion, men även kompetensutintroduktion
för ledningsgruppen hos Tranveckling för sina medarbetare. Chalås
Rostfria
och engagemanget var stort
mers och Produktionslyftets utbildning i
under
workshopen.
I början av september
Lean produktion på 7,5 högskolepoäng
fortsatte arbetet med företagets mål och
har genomförts vid 28 tillfällen med ca 650 deltagare. Utbildstrategier och ledningsgruppen är nu redo
ningen har genomförts i nationell samverkan, med regionala
att
ta fram sitt produktionssystem. Bilden
partners, på inte färre än tolv orter över hela Sverige. Vi har
visar
VD Mattias Franzén till vänster bland Lean-spelande medhittills aldrig ställt in och kurserna har alltid varit fulltecknade,
arbetare.
Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.
vilket visar både på det intresse och behov som finns. Kursen
erbjuds till svensk industri och den är öppen för alla företag.
Produktionslyftet på Tekniska Mässan 13-16 oktober
Deltagarna kommer både från mindre, medelstora och stora
Liksom
de senaste åren bjuder Tekniska Mässan och Produkföretag och de representerar en stor bredd av verksamheter
tionslyftet
på fria lunchseminarier i A-hallen under Tekniska Mäsoch erfarenheter. Produktionslyftets huvudsakliga målgrupp
san.
De
traditionellt
mycket uppskattade Lean-föredragen hålls
är de förändringsledare/Lean-koordinatorer som tillsammans
varje dag – se hela programmet på www.tekniskamassan.se. Vi
med företagets ledning har en central roll i att koordinera/
finns även representerade i en samlingsmonter i samma hall. Mer
leda transformationsprocessen och lärandet inom företaget.
information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.
Många Produktionslyftsföretag har valt att erbjuda fler medarbetare möjligheten att genomföra kursen. Samtidigt har det
Förbättringsgrupp kring dag- och nattskift
varit viktigt att kursens struktur stöttat den företagsmetodik
Förbättringsgruppens arbete hos New Store Eusom används för coachning av företagen, alltså det operativa
rope har följts och ett forum har skapats mellan
förbättringsarbetet vid respektive företag. Vår målsättning är
dagoch nattskiftet. Mötet växer och deltagarna
att utbildningen ska ge deltagarna en plattform att bygga vidainser
vikten av det. Arbetsledaren har drivit tankar
re ifrån och stimulera till gemensamt lärande. Det är lärande
kring
en
produktionstavla för att följa produktionen
som bygger vår framtid, det är vårt gemensamma ansvar. Vill
– bilden visar en operatör som kontrollerar hur ordrarna ligger till i
du vara med och leda denna utveckling?
produktionen. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.
Dan Carlsson · Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Viktiga datum/kalendarium

· 13-16 okt – Tekniska Mässan och Scanautomatic – Älvsjö
· 21 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Borås
· 11 nov – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Intensivt arbete med produktionssystem hos Nolato
Nolato Cerbo i Trollhättan har nyligen genomgått Lean-introduktion för ledningen, där ett underlag växte fram under två halvdagar
då VD presenterade företagets affärsidé och vision. Ledningen
fick i hemläxa att arbeta vidare och forma ett utkast till sitt produktionssystem. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.

Annorlunda angreppssätt i brittisk Lean
Produktionslyftets satsning på effektivare produktion är bland
annat inspirerad av brittiska Industry Forum. I nordvästra Storbritannien finns en liknande satsning kallad Nepa som också
stöder sig på Industry Forums arbetssätt, men deras metod
för att stödja företag i den krisdrabbade regionen skiljer sig en
del. I jakten på ständiga förbättringar åkte Produktionslyftet till
Newcastle för att lära oss av deras erfarenheter.
One North East och deras regionala satsning Nepa har många
paralleller till Produktionslyftet – men också olikheter. Liksom
Produktionslyftet har de inspirerats av Industry Forum och arbetssättet baseras på deras metoder. En grundläggande likhet
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är att upplägget till stor del
grundar sig på Lean. Till skillnaderna hör att deras arbete
omfattar både större företag
och företag med produktion
även utanför traditionell verkstadsindustri. Vid besöket fick Produktionslyftet tillfälle dels att
besöka ett antal företag – Nissan (biltillverkning), Rocket Medical (medicinsk utrustning) och Twinings (teproducent) – dels en
inblick i den metodik som One North East använder sig av.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se!
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