
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!

Seminarium i Karlstad till stöd för regionens företag 25-27 april

Ökad konkurrenskraft med Lean
Den 25-27 april anordnar Stål & Verkstad tillsammans med IUC Wermland och Karlstads 
universitet med medverkan av Produktionslyftet ett seminarium där Lean, verksamhets-
utveckling och andra innovativa metoder lyfts fram. Bland föreläsarna återfinns Toyota- 
experten Niklas Modig från Lean Forum, tidigare IF Metall-ordföranden Göran Johnsson 
från Produktionslyftet samt professor Peter Hines, en av världens främsta Lean-experter.

Finansiärer Intressenter

Programmet löper över dagarna tre och erbjuder nå-
got för alla med minsta intresse för Lean och verk-
samhetsutveckling. Första dagen ägnas åt djupare 
föreläsningar kring nyckelfrågor som ledarskap och 
hållbar utvecklingoch avslutas med en gemensam 
middag för samkväm och erfarenhetsutbyte.

Dag två omfattar ett digert seminarieprogram med 
välkända Lean-aktörer som Karlstads universitet, 
Produktionslyftet och Stål & Verkstad. Dessutom 
berättar ett antal spännande ”vittnen” om sitt Lean-
arbete, bland andra representanter från Ostnor, 
Tetra Pak och SCA Hygiene Products.

– Det är både stort och nyttigt för regionen med ett 
samarrangemang som detta mellan starka aktörer 
som Stål & Verkstad, IUC Wermland, Karlstads 
universitet och Produktionslyftet, säger IUC Werm-
lands Bo Warg, tillika Produktionslyftets Lean-coach. 
Tillsammans erbjuder vi en närmast komplett palett 
med Lean-stöd för regionens företag.

Arrangemanget avslutas med en tredje dag av 
studiebesök där deltagarna för möjlighet att uppleva 
olika företags praktiska Lean-arbete på plats. Det 
är ett imponerande besöksalternativ som erbjuds: 
Outokumpu i Molkom, VCE i Arvika, EuroMaint i 
Åmål samt Klässbols Linneväveri.

Varmt välkommen till tre mycket spännande dagar!  
Mer information, uppdaterat program och anmälan 
hittar du på www.stalverkstad.se.
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För frågor och ytterligare information kontakta gärna: 
Bo Warg · 070-681 62 75 · bo.warg@iucwermland.se eller 

Patricia Edvardsson · 076-108 80 02 · patricia.edvardsson@stalverkstad.se


