
Starkt engagemang och intresse
Hos Husqvarna i Höör (Höörs Plåt) har arbetet 
påbörjats med 5S, där en handlingsplan är ska-
pad för fortsatt eget arbete – ett arbete som ut-
förs med starkt engagemang och intresse. Den 
egna beskrivningen av Leans värderingar och 
principer (HP Lyftet) kommer att presenteras för samtliga anställ-
da under oktober. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Bra utrullning av Daglig styrning
Edita Västra Aros i Västerås har efter in-
troduktion i två pilotgrupper haft utrullning 
av sin Dagliga styrning. En bra strategi 
för tavlor att arbeta med i utvärderingen 
är även framtagen. Mer information har 
tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Driv för spridning från pilotgrupp
I början av september genomfördes ett möte med styrgruppen på 
Scana Steel Björneborg. Deras nye produktionschef arbetar till-
sammans med en nyanställd Lean-koordinator och driver utveck-
lingen allt mer intensivt med fokus på att sprida 5S och operatörs-
underhåll. Nästa satsning i pilotgruppen gäller ställtidsreduktion. 
Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Goda resultat i Östervåla
I början av september var det genom-
gång av Daglig styrning för konstruk-
tion och beredning hos Zetterbergs In-
dustri i Östervåla. Företaget har ett bra 
engagemang och en mycket positiv 
stämning med en engagerad ledning. Eftersom de redan påbörjat 
sitt Lean-arbete innan starten med Produktionslyftet har de flera 
goda resultat att visa upp inom olika områden, något vi ska åter-
komma till. Ett arbete de kommit långt med är 5S; på bilden syns 
ett av de svetsbås (ja, det är ett svetsbås!) där de färdigsvetsar 
lastbilsflak. Alla bås är numera så här snygga och välordnade, 
dessutom är de alla lika med verktygen hängande på sina platser. 
Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets 100e företag – Mora of Sweden
I somras tecknade Produktionslyftet företagsavtal num-
mer 100 med Mora of Sweden, tillverkare av bland annat 
den välkända Morakniven. Företaget står för en äkta 
svensk tradition med produktionen kvar i regionen sedan 
1891. Idag är de dock mer konkurrensutsatta än någon-
sin från lågkostnadsländer.

– Vi står inför stora utmaningar internt eftersom vi måste 
bli effektivare, betonar Fredrik Skarp, vd för Mora of 

Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 070-832 19 38 · bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftet är väl 
förankrat i verkligheten

Vi har under de senaste åren varit 
engagerade i Produktionslyftet med två 
företag, Lövånger Elektronik AB (Leab) 
och Modul-System, satsningar som 
varit mycket positiva. För Leabs del är 
Produktionslyftet en viktig komponent 
inom såväl kvalitet som produktionsef-

fektivitet, och detsamma gäller för Modul-System. I det 
sistnämnda arbetar de nu med att implementera meto-
diken i både sitt franska och engelska dotterbolag.
Det är genom att öka medarbetarnas engagemang som 
deras kunskap kommer till sin fulla rätt – och företagets 
konkurrenskraft ökar. Vi måste ständigt utveckla vår 
produktionsförmåga utifrån de förutsättningar som finns. 
Produktionslyftets verksamhet är väl förankrad i verklig-
heten, vilket är en förutsättning för att lyckas.
I många företag, bland annat hos Leab, finns det en 
inneboende, god kunskap om både produktionsteknik 
och Lean. Vad Produktionslyftet gör är att lyfta fram och 
ta tillvara på denna kunskap, sätta den i fokus och få 
företaget att aktivt arbeta med den. I Leabs fall har det 
inneburit att leveransprecisionen ökat, ledtiden kortats, 
varulagret sjunkit, resultatet ökat och frisknärvaron 
stigit. Jag konstaterar att Produktionslyftet utför ett lika 
viktigt som framgångsrikt arbete och ser fram emot att 
få arbeta enligt Produktionslyftets metodik i fler av våra 
företag – både i Sverige och internationellt.
Carl Bennet · Ordförande och huvudägare i 
Getinge och Elanders · Ägare av Lifco-gruppen
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Viktiga datum/kalendarium
· 13 oktober – Insiktsseminarium – Torsås
· 25 oktober – Lean Café – Sundsvall
· 26 oktober – Lean Café – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

Sweden. Med tanke på just 
dessa bitar ligger vår 
satsning med Produktions- 
lyftet på Lean helt rätt i tiden.
 
 
Läs hela jubileumsartikeln på 
www.produktionslyftet.se.

Morakniven; alltid 
tillverkad av Mora of 

Sweden, alltid i Sverige.


