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Lean från jord till bord

Det senaste året har 14 lantbruksföretag tagit sina första stapplande
steg in i Lean-arbetet. Det minsta
av dessa har endast en anställd,
det största har femton. Ibland utgör
hela personalstyrkan gårdens
enda förbättringsgrupp, men om
företagens samarbete med andra
beaktas så verkar även det minsta
lantbruksföretaget i ett sammanhang som liknar en
större organisation.
Vi alla vet hur svårt det kan vara att bryta vanor. Lantbrukarna har ibland bott på gården sen barnsben och
hur saker ska skötas sitter i ryggmärgen. Det är ett stort
steg för dem att dra på sig ledartröjan och engagerat
driva förbättringsarbetet, ett arbete som vänder upp och
ner på det gamla invanda. Minst lika stor är utmaningen
för de anställda. Från att ha varit vana vid ett ganska
ensamt jobb ska de nu delta i en grupp för att tillsammans lösa problem.
Vår ambition är att åstadkomma ett behövligt lyft för
lantbrukssektorn, och vi är tacksamma över att ha
Produktionslyftet som sparringpartner. På längre sikt
vill vi involvera hela kedjan med livsmedelsindustri och
handel – Lean hela vägen från jord till bord. Det innebär
samarbete med en stor bredd av aktörer inom lantbruk,
utbildning och forskning. Och samsynen bland dessa är
stor; Lean är vägen fram för lantbruket i Sverige!
Martin Melin · Projektledare för Hushållningssällskapet Hallands Lean-satsning
Viktiga datum/kalendarium

· 24 november – Sydsvenska Lean-seminariet – Malmö
· 18 januari – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
· 24 januari – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 1 februari – Lean produktion 7,5 hp – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Emballator Lagan Plast
vinnare av Svenska Leanpriset

Produktionslyftsföretaget Emballator Lagan Plast
i Ljungby utsågs vid Lean Forum Konferens till årets
vinnare av Svenska Leanpriset. Juryns motivering var
bland annat: ”Med ett respektfullt förhållningssätt utvecklar
Emballator Lagan Plast AB kontinuerligt och uthålligt sitt produktionssystem med hjälp av Leans principer och metoder. De är en
förebild som genom sitt engagemang och synsätt erbjuder alla
tillfälle att inspireras och lära av de erfarenheter som gjorts.” Produktionslyftet, med Lean-coach Peter Lundin i spetsen, gratulerar
å det varmaste! Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Daglig styrning hos hela LK Armatur

Hos LK Armatur i Helsingborg har de kört igång med Daglig styrning brett och vid uppstarten 26 september så coachades alla
grupperna. Ovant hos vissa men överlag en mycket positiv känsla. Nu jobbar grupperna på egen hand fram till november. Mer
information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Standardiserat arbete och 5S hos Permobil

Den 11 oktober genomfördes hos Permobil
Produktion i Sundsvall på Alnön såväl en introduktion av Standardiserat arbete för styrgruppen, som en uppföljning av 5S-arbetet i pilotgruppen. Revisioner i grupper om två personer
genomfördes i några av gruppens arbetsstationer, varefter revisionsmallen uppdaterades. Bilden visar ombyggnad av materialfasaderna efter linan. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Lyckad 5S-insats hos Waco Jonsereds

I slutet av september genomfördes en 5S-insats
i pilotområdet hos Waco Jonsereds i Halmstad.
Genom att flytta material närmare och bättre
strukturera arbetsplatsen så kunde de öka
produktivitet med ca 30%. Bilden visar Wacos Lean-koordinator
Ronny Bengtsson som organiserar en monteringsbänk i pilotområdet, där de fått en stor vinst genom att organisera delmontering
till hyvlarna. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Självständigt förbättringsarbete hos Arvika Gjuteri

Det har varit turbulenta år för Arvika Gjuteri. Finanskrisen slog hårt mot företaget, men efter konkurs,
rekonstruering och återhämtning ser de framtiden an
med tillförsikt. Under sommaren har de tagit ytterligare
ett steg i utvecklingen med Produktionslyftet och en
satsning på Lean.
– Vi insåg att vi kommer att behöva stöd i arbetet och såg
oss om efter lämpliga aktörer, där Produktionslyftet var

Finansiärer

ett alternativ, berättar VD
Christina Gabrielsson. Vad vi
fastnade för var just långsiktigheten samt kunskapsuppbyggnaden. Vi måste själva ha ägarskapet!
Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se.
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På bilden Arvika Gjuteris VD
Christina Gabrielsson med
produktionschef André Brask.

