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Ungdomars syn på Lean

”En fabrik är en plats
där man i ena änden
stoppar in material och
i andra änden hämtar
ut en färdig produkt
som skickas direkt till
slutkunden. Mellan
dessa punkter finns
människor vid en maskin som så snabbt som det är
möjligt bearbetar materialet, monotont och tråkigt.”
Detta är en grov förenkling, men kanske inte helt olik
den bild av en fabrik som unga i Sverige har. En enkel
SMS-undersökning bland ett fyrtiotal av våra vänner
visar att endast en hade hört talas om begreppet Lean.
Själva stötte vi ihop med teorierna kring Lean under vår
utbildning i informationslogistik, där vi under höstterminen 2010 fick vi möjlighet att göra praktik hos Emballator Lagan Plast i Ljungby. Lean-filosofin ger hopp för
dem som tror att all industri kommer fly Sverige. Genom sitt helhetsperspektiv ger Lean också utrymme för
kreativitet med tankar om ständiga förbättringar och utrymme för att människor ska utvecklas. Detta är något
som ambitiösa ungdomar vill ha ut av en arbetsplats. Vi
ser fram emot att jobba med Lean och tror att filosofin
har något att ge alla typer av verksamheter, eftersom
processtänkandet ger arbetsuppgifterna ett sammanhang och en större mening.
Matilda Werlinder · Sara Karlsson · Viktor Karlsson
Studenter på kandidatprogrammet för Informationslogistik på Högskolecentrum i Ljungby
Viktiga datum/kalendarium

· 4 februari – insiktsseminarium – Huskvarna
· 15 februari – insiktsseminarium – Norrköping
· 24 februari – insiktsseminarium – Jukkasjärvi
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!
Produktionssystem och gemensam målbild

På Tebex Cable Assemblies AB i Norrtälje rullar arbetet med produktionssystemet vidare. Vid den senaste träffen
gjordes en flödesanalys och en avstämning mot de 14 principerna; vid
nästa tillfälle är det dags för en gemensam målbild. Mer vet jan.linell@produktionslyfet.se

Engagerat kring val av pilotområde

Hos Cryo AB i Göteborg är företagets Lean-grupp engagerad med
högt i tak och mycket diskussioner. Bland annat har de diskuterat
kring val av pilotområde samt aktiviteter inom affärsområdet för
fordon. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Värdeflödesanalys av försörjningskedjan

Under tre dagar i december genomförde Fricweld AB i Hällefors
en värdeflödesanalys av företagets försörjningskedjor. Fyra personer från ledningen deltog där förutom Fricweld företagen Arboga
Hårdkrom, Volvo Hallsberg samt Volvo Arvikaverken medverkade. Bilden visar en Kanban/
planeringstavla hos företaget. Mer information
har bo.warg@produktionslyftet.se.

Premiär för pulstavla och pulsmöte

Fokuserade diskussioner var det i januari hos Faiveley Transport
Nordic AB i Landskrona, som nu har stommen till sitt produktionssystem. Pulstavlan är uppsatt och de har genomfört sitt första
pulsmöte. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Växlar upp den industriella samverkan

Tillväxtverket beviljar sex miljoner kronor ur EUs regionala fond
för Östra Mellansverige till MITC (Mälardalen
Industrial Technology Center). MITC bygger på
fyra verksamhetsben, där ett av benen rör Effektivisering av produktion – ett ben som stärker
de regionala aktiviteterna inom Produktionslyftet. Mer vet magnus.wiktorsson@produktionslyftet.se.

”En förutsättning för framtida konkurrenskraft”
Efter att de första tre åren av Produktionslyftet har avslutats, har flera av de företag som medverkat i programmet
återbesökts som ett led i vår egen utvärdering. Indexator
i Vindeln lyfter exempelvis fram vikten av att arbeta med
värdegrunder, medan Kockums Maskin i Kallinge går ett
steg längre: ”Utan Produktionslyftets insats är risken stor
att vi överhuvudtaget inte skulle ha funnits idag.”
Detta är den andra artikeln i en serie där du förutom om
ovanstående kan läsa om KWA i Knäred, Mekanotjänst

Finansiärer

Ordning och reda
– ett tydligt tecken
på Lean-arbetet!

i Järvsö och Carlsson & Möller i Helsingborg – artikeln i
sin helhet, liksom föregående artikel i förra nyhetsbrevet,
läser du som vanligt på www.produktionslyftet.se!
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