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Strategimöte för
framtiden

Lyft blicken mot
hållbarhetsutmaningarna
När vi arbetar med införande av Lean i
Produktionslyftet tar vi ofta upp hur Leanarbetet ska fungera utan konflikter med miljö
och arbetsmiljöledningssystem. Det har
även blivit alltmer fokus på att ha hållbarhet
i centrum för produktionssystemet och vi
hoppas att fler företag vill åstadkomma ett
grönt produktionssystem i sina fabriker och
verksamheter eftersom det börjar bli bråttom.
Med ”gröna Lean-glasögon” så ser vi att risker
för skada på människa och miljö tillhör de
onödigaste och på sikt de dyraste slöserierna.
Under mer än tio års tid har vi arbetat med
industrinära forskning tillsammans med
industripartners och utvecklat användbara gröna
Lean-verktyg som ger en effektivare verksamhet
och samtidigt förbättrar klimat och miljö. Vi ser
nu att frågorna börjar bli allt mer efterfrågade
och kommer därför att lansera det i större skala.
AstraZeneca och Scania rullar för närvarande ut
Green Kaizen-piloter; i Ekolyftet och andra FoUprojekt har även små och medelstora företag
provat på implementering av vissa av verktygen.
KTH Leancentrum i Södertälje har ett
erbjudande till bland annat företag som
redan gått igenom Produktionslyftet, en kort
påbyggnadskurs i Green and Lean. Besök
gärna årets Lean Forum-konferens där Monica
Bellgran med en panel av teammedlemmar
berättar hur de har gått från insikt till
systematiska resultat i vår tids viktigaste fråga.
Med önskan om en aktiv och engagerad höst!
Martin Kurdve · RISE IVF
Monica Bellgran · KTH
Johanna Strömgren · KTH Leancentrum

Notiser från
verksamheten

100 Lean-kurser
med ständiga
förbättringar

Produktionslyftets årliga strategimöte
I slutet av augusti hade Produktionslyftets
Chalmers utbildning i Lean produktion
styrelse sitt årliga lite längre strategimöte. I år
på 7,5 högskolepoäng är en viktig del av
ingick både ett besök hos Bror Tonsjö, med en
Produktionslyftets upplägg. Kombinationen
mycket uppskattad presentation av VD Clas
mellan praktisk coachning med teoretiska
Tengström, och samtal med ledningen från
inslag och teoretisk utbildning med praktiska
RISE kring hur vi kan göra ännu mer och bättre
inslag gör att programmet skiljer sig från andra
tillsammans. Vi hade även interna diskussioner
satsningar. Den första kursen genomfördes
med Produktionslyftets ansvariga för inspiration,
2004, innan Produktionslyftet startade. De som
utbildning och coachning. Mer information har
idag främst arbetar med kursen är Peter Olsson
Birgitta Öjmertz (birgitta.ojmertz@ri.se).
(tekniklektor), Lars Medbo (docent) och Per
Kommunikation och flöde hos Skruva Teknik
Medbo (tekniklektor), där de två förstnämnda
Hos Skruva Teknik i Bjuv var alla deltagare i
varit med sedan starten. De finns på Chalmers
pilotgrupp nummer två mycket engagerade och
institution Teknikens ekonomi och organisation.
aktiva i Lean-spelet och spelets diskussioner i
–
Allt började egentligen med att Hans Reich,
mitten av augusti. VD Mikael Sjöberg inledde
som
då drev Produktionslyftets föregångare
med att berätta om företagets Lean-resa så
proDesign, ville samla erfarenheter från
här långt och alla tyckte att det är rätt väg
Lean-utvecklingen i Sverige med tanken att
att gå. Resultatet från reflektionen i slutet av
initiera
en universitetskurs för yrkesverksamma,
dagen visade att vad de lär sig i Lean-spelet om
berättar Lars. Förutom jag och Peter så
kommunikation och flöde är precis det Skruva
medverkade även ”Lean-gurun” Jan Helling samt
Teknik behöver jobba med … Mer information
Produktionslyftets blivande programdirektör
har Bengt Gebert (bengt.gebert@iucsyd.se).
Birgitta Öjmertz liksom Dan Carlsson – då på
Flyt i förbättringsarbetet hos Abetong
Chalmers Professional Education, idag på RISE
Hos Abetong i Vislanda flyter förbättringsarbetet
IVF – i arbetet med att utveckla kursen.
inom pilotgruppen på. Standardiserat
I år är det jubileum med den 100e kursen;
arbetssätt i styrgruppen är etablerat, en plan
totalt har cirka 2250 deltagare över hela landet
för ett gemensamt spelsystem i alla hallar är
medverkat i kursen som även samarrangeras
framtagen och nu ska standardiserat arbetssätt
med andra högskolor, exempelvis KTH och LTU.
introduceras i pilotområdet. Lean-introduktion
och Lean-spel har genomförts för att skapa en
– Det är en pedagogisk utmaning att inte landa
bas för kommande spridning, där summering
i verktygen, konstaterar Lars. Mycket handlar
och förberedelser är planerade till början av
om ledarskapet och att skapa en lärande
september. Mer vet Christian Silvasti
organisation, vilket är en del som vi menar
(christian.silvasti@telia.com).
ytterligare kan utvecklas.
Se fler notiser på produktionslyftet.se.
Läs mer om Lean-kursen på produktionslyftet.se.
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