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vägledande principer enligt denna skrift. Vi arbetar inom tre hu-
vudområden:

Insikt – bred förståelse för motiv och drivkrafter

Utbildning – djup kunskap för förändringsledare

Coachning – genomgripande förändringsprogram i företagen.

Mer om Produktionslyftets arbetssätt finns att läsa i vår skrift ”Me-
toder & lärdomar” – ladda gärna ner den gratis på 
www.produktionslyftet.se.

Förståelse, kunskap och förändring

På hemsidan finns även mer information om förutsättningarna för 
att delta i Produktionslyftets arbete. Har du andra frågor går det 
också bra att kontakta vår programdirektör:

Birgitta Öjmertz · 070-780 61 52 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se

www.produktionslyftet.se
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Produktionslyftet arbetar för bestående värde för …

1. Hjälp till självhjälp
Vi utbildar, stöttar och tränar företagets 
egen förmåga, vilja och kraft att driva sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete. Vi gör 
inte arbetet åt företagen – de gör det själva 
för att äga processen, kunskaperna och 
förmågan att uthålligt driva förändringar.

2. Långsiktigt tänkande
Produktionslyftet stimulerar långsiktigt 
tänkande och verkar för bestående 
förändringsförmåga i företagen. 
Förändringsprocesser tar tid om de ska 
omfatta medarbetare, företagskultur och 
förhållningssättet till utveckling. Vi vet att 
många resultat kommer först en lång tid 
efter att Produktionslyftet lämnat företagen.

3. Olikhet är en tillgång
Olika intressen respekteras genom 
samförstånd och utmaning, vi tar tillvara 
på allas kunskap och erfarenhet – alla ska 
vara hörda. Vi strävar efter lösningar som 
gagnar helheten. Inom Produktionslyftet 
är vi många partner och intressenter från 
olika organisationer, vilka alla ser ett värde 
både för slutanvändare, för den egna 
organisationen och för Produktionslyftets 
gemensamma mål.

4. Öppenhet – erfarenhetsutbyte
Vi är lyhörda, delar med oss av det vi lär 
oss och bygger en kultur av öppenhet 
och inbördes stöd. Vi gör det vi ställer i 

Så stärker vi produktionsförmågan i Sverige

Inom Produktionslyftet samverkar vi i hela landet med att 
stärka Sveriges tillverkande företag. Upplägget baserar vi på 
Lean, som för Produktionslyftet handlar om uthållig utveckling 
och ett konsekvent beteende som i sin tur ger resultat. Utifrån 
denna hållning formulerar vi följande vägledande principer:

utsikt, eller signalerar tydligt och söker 
hjälp vid problem. Denna öppenhet gäller 
inom Produktionslyftet, gentemot våra 
intressenter och partner liksom med 
omvärlden i övrigt. 

5. Ett gemensamt arbetssätt
Som grund för ständiga förbättringar 
använder Produktionslyftet gemensamma 
arbetssätt, såväl för insiktsskapande 
och utbildning som för coachning. Vi 
bygger stabila metoder även där det finns 
genvägar. Avsteg från standard görs när 
omständigheterna kräver det, men då som 
ett medvetet och motiverat val.

6. Lära genom att göra
Vi driver på för tillämpning och utmaning 
i praktiken så att många lär tillsammans. 
Snarare än att i små grupper alltför länge 
överväga hur något bäst ska göras agerar vi 
praktiskt genom att prova, mäta, utvärdera, 
justera och genom ständiga förbättringar 
sträva mot perfektion.

7. Leva som vi lär
Vi tror bergfast på det vi lär, i företagen såväl 
som i vår egen verksamhet, som i sig skiljer 
sig avsevärt från industriell tillverkning. 
Trovärdigheten kräver dessutom att vi lever 
som vi lär, och vi får erfarenhet på djupet. 
Vårt eget arbete präglas som ett resultat av 
detta av effektivitet, kvalitet och enkelhet.

Om propellern som symbol: Ordet kommer från latinets propellere, ”driva fram”. Propellern är en kritisk 
komponent under ständig utveckling. Bladen måste vara lika stora och utformas med stor omsorg. 
1836 fick svensken John Ericsson patent på den första användbara fartygspropellern och propellern 
är en del av svensk industrihistoria.

… omgivande samhälle
•	 Kompetens	om	produktion 
 och insikt om dess betydelse

•	 Produktion	i	Sverige

•	 Spridningseffekter	till 
 andra områden

•	 Värde	för	samhället	som 
 vida överstiger investeringen

… medverkande företag
•	 Långsiktig	effektivitet

•	 Hållbara	produktionssystem

•	 Uthållig	förändringsförmåga

•	 Stödjande	ledarskap

… våra uppdragsgivare
•	 Resultat	genom	uthålliga	insatser 
 i samverkan

•	 Nationell	struktur	för	kompetens- 
 utveckling

•	 Effektiv	kanal	till	handling	för 
 innovationssystemet

•	 Förutsättningar	för	långsiktig 
 verksamhet

… oss själva
•	 Synliga	resultat	av 
 det vi gör

•	 Inflytande	i	samverkan

•	 Eget	lärande

•	 Inspirerande	utmaningar 
 och roliga uppgifter


