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Att skapa samsyn kring
verksamhetens utmaningar
Under våren har vi genomfört
utbildningar i Lean produktion på
nio orter i landet, från Luleå i Norr till
Växjö i söder. Enligt deltagarna skapar
utbildningen goda möjligheter för att
utveckla samsyn kring verksamhetens
utmaningar, förståelse för ledarskapets
roll vid implementering och det
ständiga lärandet som måste falla på
plats för långsiktig framgång.
En trend är att vi får större grupper från företagen, eller att
företag erbjuder fler medarbetare kurs genom att utbilda fler
vid nästa möjliga tillfälle. Detta är mycket positivt då det skapar
ännu bättre förutsättningar att lyckas. Vi ser att ledarna har en
nyckelroll i framgångsrik implementering av Lean, både vad
gäller formella och informella ledare i organisationen.
För att kunna etablera ett fungerande system för ständiga
förbättringar måste ledarna först själva träna och reflektera,
jobba igenom förbättringscykler med utgångspunkt i
värdeflödet med kunden i fokus. Därefter handlar det om att
coacha medarbetare, skapa förutsättningar, vara närvarande
och visa vägen mot en gemensam långsiktig vision. Detta
underlättas av en bra etablerad struktur för exempelvis daglig
styrning, förbättringsgrupper, väl beskrivna värdeflöden och
överenskomna arbetssätt.
Till hösten tar vi nya tag och planerar för fyra starter i Göteborg,
Södertälje, Malmö och Sundsvall. Vi hoppas att ni efter en
vilosam och solrik sommar har laddat batterierna för nya Leanutbildningar – glada sommarhälsningar från Produktionslyftet!
Dan Carlsson · Utbildningsansvarig Produktionslyftet

Struktur och engagemang gav ökad lönsamhet
Efter en flytt och många nya medarbetare var mycket kunskap
som tidigare satt i väggarna försvunnen från Duroc Engineering.
Leveranssäkerheten och lönsamheten var låg. Efter kontakt
med IUC Norrbotten kunde de ta del
av satsningen Produktionslyftet; idag
går företaget med vinst och de gör
på normal arbetstid vad som tidigare
krävde treskift. Mer vet anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Det värdefulla engagemanget
Hos Nord-Lock i Mattmar genomfördes i maj en utvärdering
av deras arbete kring ett ökat engagemang. Trots de stora
förändringar som genomförs inom bolaget lyckas de genom
målmedvetet arbete ändå att behålla ett högt engagemang.
Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Uppskattat och välarrangerat studiebesök i Östersund
MA Nordic besökte Produktionslyftskollegorna Jonsson
& Paulsson Industrier i Östersund. Vd Mattias Marktin
guidade besökarna in i verksamheten där sedan medarbetarna
genomförde kvalitetsmöte och ledningsgruppsmöte. Alla
imponerades av Jonsson & Paulsson Industriers kunskaper och
deras öppenhet och MA Nordic riktar ett varmt tack till grannföretaget. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

IF Metall hos Produktionslyftsföretag för att lära
I juni genomförde Lean-nätverksgruppen inom IF Metall i
Göteborg en träff hos Produktionslyftsföretaget Cryo. Gruppen
fick introduktion till företaget med förklaring varför de gick med
i Produktionslyftet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns att läsa på
vår nya hemsida www.produktionslyftet.se!

De satsar på ett modernt Sverige
Inom Produktionslyftet arbetar vi för att övertyga företag om
möjligheten med att effektivisera sina processer. Som en del
av Produktionslyftet utbildar företagen även medarbetare via
kursen Lean produktion, framtagen av Chalmers. Nu har vi
träffat ett antal studenter från Chalmers tekniska högskola som
själva valt att fördjupa sig inom Lean med sitt kandidatarbete,
bland annat genom att besöka tidigare Produktionslyftsföretag.
Titeln på examensarbetet är ”Ständig förbättring inom
Lean Production – hur ska medarbetarna motiveras till

”Lean-studenterna”
Björn Nyckelgård,
Markus Eriksson och
Patric Andersson.
upprätthållande av ständig förbättring?” Utgångspunkten för
studenterna var att hitta goda exempel på hur ett långsiktigt
Lean-arbete kan drivas.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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