
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

Lean-seminarier den 4 juni och den 9 juni
– välkommen till Olofström eller Landskrona!

Lean – för effektivare processer!
Blekinge Tekniska Högskola, IF Metall och Teknikföretagen bjuder in till två fria seminarier 
om Lean med presentation av Produktionslyftets verksamhet. Både seminarierna ger till-
fälle att lyssna till erfarenheter från företag som arbetar med Lean samt insikt om Produk-
tionslyftets framgångsrika arbetssätt. Boka in dig till seminariet hos Volvo i Olofström den 
4 juni eller Haldex i Landskrona den 9 juni. Varmt välkommen!

Finansiärer Intressenter

Insiktsseminarium den 4/6
Plats: Övre fabriken · Volvo i Olofström
Program:
10:00 Inledning 
 Vad är Lean och varför behövs det? 
 Hans Reich · Produktionslyftet
10:45 Vad ska svensk industri konkurrera med? 
 Ola Asplund · IF Metall
11:30 Lunch
12:30 Hur vi jobbar med Lean på Volvo 
 Geert Bruyneel · Site Manager 
 Volvo Cars Body Components
13:15 Vad Produktionslyftet har betytt 
 för Kockums Maskin 
 Mats Malmqvist · Kockums Maskin AB
13:45 Produktionslyftets upplägg och innehåll 
 Lena Prinselaar · Produktionslyftet
14:15 Avslutningskaffe

Insiktsseminarium den 9/6
Plats: Haldex i Landskrona
 08:30 Inledning 
 Vad är Lean och varför behövs det? 
 Joakim Bjurström · Produktionslyftet
09:15 Vad ska svensk industri konkurrera med?                               
 Ola Asplund · IF Metall
10:00 Kaffe
10:30 Hur vi jobbar med Lean på Haldex 
 Andreas Ekberg · VD 
 Haldex Brake Product AB
11:00 Vad Produktionslyftet har betytt 
 för Smekab 
 Thomas Rydhagen · Smekab AB
11:30 Produktionslyftets upplägg och innehåll 
 Lena Prinselaar · Produktionslyftet
12:00 Lunch samt studiebesök på Haldex
14:00 (ca) Avslutning

Båda seminarierna är gratis. Anmäl dig senast 28 maj till jane.wadst@teknikföretagen.se. 
Ange namn, företag/organisation samt vilket seminarium du vill gå på. Välkommen!


