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Från Lin till Lean med
Toyotas grunder i tillverkningen

I 90 år har vi på Klässbols Linneväveri arbetat med lin och
tillverkning av bland annat linnedukar som idag pryder den årliga
Nobelfesten, kungahuset och
Sveriges alla ambassader runtom
i världen. När Lean presenterades
för mig kändes det lika självklart
som det lät; filosofin inom Lean
stämde med den vi har i familjeföretaget. Även likheten
med Toyota stärkte bilden av att jobba med Lean, då vi
i vår produktion kan hitta det patent som blev grunden
till Toyotas utveckling (säkerhetslamellen till vävmaskiner). Produktionslyftet gav oss möjligheten att påbörja
vår resa med att införa Lean i företaget. Viktigt för oss
under hela resan har varit att alla medarbetare deltagit i
alla aktiviteter, vilket gett oss en snabb och effektiv förståelse för Lean. Vi har även tagit nytta av vår kunskap
i arbetet med våra underleverantörer, där vi exempelvis
löst problem tillsammans med vår garnleverantör när
de kommit till vår fabrik och sett problemet med egna
ögon. Det har gjort att vi hittat grundorsaken och inte
bara symptomen. Trots att vi bara är i början av vår
resa är vi väldigt nöjda med det vi lyckats med. Nu står
vi på egna fötter och det känns inspirerande och självklart att fortsätta vårt arbete inom Lean!
Andreas Johansson · VD Klässbols Linneväveri AB

Viktiga datum/kalendarium

· 9 november – start 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 23 november – kostnadsfritt Lean-seminarium – Malmö
· 25 november – kostnadsfritt Lean-seminarium – Västerås
· 12 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
· 18 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Sundsvall/Östersund
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!
Effektiv introduktion hos Villeroy & Boch

En första introduktion med den utökade
ledningsgruppen har genomförts hos Villeroy & Boch Gustavsberg AB i Vårgårda.
Det blev en effektiv dag med tre Leanspelsomgångar som ledde till bra diskussioner. Mer vet larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Nyttigt ifrågasättande hos Kraftelektronik

Hos Kraftelektronik i Surte har de gjort en ambitiös analys av offert/order-informationsflöde, vilket bland annat resulterat i att de
ifrågasatt nuvarande arbetsgång. En övergripande plan för hösten är satt och gruppen arbetar vidare med sina hemuppgifter.
Mer vet per-ake.sigbrandt@produktionslyftet.se.

Förändringsledning hos Norma Precision

Efter Lean-spel och en introduktion för pilotflödet genomfördes även en workshop i
Förändringsledning med Produktionslyftets Clas Mellby. Det följdes upp med en
värdeflödesanalys i pilotområdet – mer vet
bo.warg@produktionslyftet.se

Start inom EU-projektet ERIP hos Falk Graphic

I mitten av oktober gjordes en genomgång
av uppstartade aktiviteter för pilotgruppen
då ett flertal förbättringsförslag framkom.
Arbetet kommer bland annat att utmynna i
nya arbetsordrar med koncis standard för
hur de ska se ut för att undvika oklarheter.
Aktiviteterna sker inom ERIP-projektet och
deltagandet var mycket engagerat. Dessutom kommer de att jobba med sina interna kunder och leverantörer i produktflödet. Planen är att genomföra 5S och SMED-övningar i pilotflödet för att
ytterligare öka flexibilitet och förbättra leveransprecision. De ska
även utföra studiebesök hos bland annat Nissan Motors och delta
i Lean-konferens med företagare i Europa inom ERIP-projektet.
Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Positiv anda efter metodiskt arbete med Produktionslyftet hos Ostnor AB i Mora

Alla känner till FM Mattsson och Mora Armatur som
varumärken, men alla är inte lika bekanta med Ostnor
AB i Mora som tillverkar produkterna. Ostnor har precis
avslutat sin medverkan i Produktionslyftet med ett imponerande resultat; Lean-arbetet är genomfört mitt under
krisen, men de har ändå lyckats förbättra såväl resultat
som kassaflöde.
– Utan Lean hade vi inte varit där vi är idag. Det är exempelvis avgörande med så många som 600 genomförda

Finansiärer

förbättringsförslag per år,
säger produktionsdirektör
Morgan Nilsson. Efter att
ha stått och stampat under
flera år så har vi verkligen
kommit igång. Det är en
betydligt mer positiv anda i
företaget idag!
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se!
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