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Stora resultat kommer
ur små förbättringar

Min grundinställning är att ett ständigt
förbättringsarbete på sikt är helt avgörande
för svensk industris överlevnad. Därför har
Mekanotjänst Järvsö arbetat med Produktionslyftet i drygt ett år. Det är inte lätt
att utvecklas och samtidigt driva det dagliga arbetet framåt,
varför Produktionslyftets stöd har varit mycket värdefullt. Det
är ett krävande arbete, men det ger resultat! Samtidigt vill jag
betona att mycket av arbetet kan ske med relativt små medel.
Det är alltså inte särskilt dyrt, det är mer en fråga att ha
tålamod och ork att fortsätta det arbete som påbörjats. Inga
jättestora steg, men ständiga små förbättringar. Det är det
som ger resultat. Och det är därför vi väljer att satsa vidare
med Produktionslyftet. Inom Mekanotjänst Industrier finns
förutom Mekanotjänst Järvsö även Mekanotjänst Söderhamn,
Mekanotjänst Hudiksvall och Ljusdals Rörteknik. Tillsammans
med Produktionslyftets Lean-coacher och vår egen Leankoordinator från Mekanotjänst Järvsö ska vi nu driva Leanarbete i samtliga bolag. Vår övertygelse är att alla bolagen
är bra på olika saker, varför de kommer att utgöra förebilder
för varandra inom olika områden. Den starkaste inspirerar
de andra, tillsammans driver de varandra framåt. Det är vår
förhoppning. I och med att vi redan gjort resan med ett av
bolagen så har vi givetvis en del med oss i bagaget. Och viktigast av allt: Vi känner att vi har både ledningen och personalen med oss. Det är både lätt och rimligt att vara skeptisk inför
nya satsningar, men i det här fallet har vi så många positiva
effekter att visa upp. Och även om det är ett lika krävande
som långsiktigt arbete så går det förhoppningsvis lite lättare
denna gång. Manegen är i alla fall krattad!

Christer Fransson · Ägare till och VD för
Mekanotjänst Holding CF AB

Viktiga datum/kalendarium

· 15 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 21 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Borås
· 11 nov – 7,5p-utbildning i Lean – 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!
Svenska Leanpriset 2009
Lean Forum utser årligen vinnare av Svenska
Leanpriset med syfte att lyfta fram förebilder. Tre
finalister utses och vinnaren presenteras på Lean
Forum Konferens 7-8 oktober – läs mer på www.leanforum.se.
Egna mål i AQ Lasertools pilotområden
I början av maj gjordes en genomgång av 5S-arbetet på pilotområdet hos AQ Lasertool i Valdemarsvik. Arbetet i förbättringsgrupperna fortsätter med daglig styrning, planering och flöden. Mer
information har larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.
Ställanalys med video hos Motala Verkstad
I mitten av maj genomfördes en analys av ett
ställ med videokamera (se bild). I diskussionen
efteråt visade operatörerna stort intresse att
genomföra fler ställtidsreduktioner med denna
metodik på mer komplicerade ställ. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.
Förbättringsgrupper och halvtidsavstämning hos Partab
Hos Partab i Kalix har en planering med ledning och Lean-koordinator om vad som behövs för att starta upp förbättringsgrupper
genomförts. Tanken är att i juni starta upp sex stycken grupper –
mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.
KWA eliminerar slöserier trots hårda tider
Knäreds Werkstads AB
står inför en tuff vår där
försäljningen är en kritisk faktor för hur företaget ska utvecklas. Som
KWAs VD framhåller är
det viktigt att driva Leanarbetet vidare, men i en
takt som företaget mäktar med; bilden visar styrgruppen där de resonerar kring takten i
Lean-arbetet. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Insikt bakom långsiktig framgång
Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall arbetar med utveckling,
tillverkning och försäljning av den egna produktserien Safeset.
Det rör sig om momentbegränsande kopplingar och komponenter som exempelvis fasta förband, baserade på momentöverföring via friktion och högtryckshydraulik.
Företaget med det unika kopplingsförbandet grundades av
Curt Falk 1981 men är sedan 1992 helägt av tyska Voith AG,
ett av Europas största familjeägda företag. I Hudiksvall är de
drygt 70 anställda och mer än 95% av deras produktion går på
export. Egna initiativ och medbestämmande kan vara avgörande på såväl koncern- som personalnivå, vilket Lean-arbetet
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hos Voith är ett mycket bra
exempel på. Som ett bolag i
en större koncern driver de
sitt eget Lean-arbete självständigt – i likhet med sina
engagerade medarbetare!
Välkommen till en fabrik
som mitt i krisen har full fart
i fabriken – och tänker långsiktigt! Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se!

Partner
Intressenter

Lean hos Voith: Christer Moberg
i bakgrunden och Mats Hansson.

