
Verkliga effekter av Lean hos Emballator Lagan Plast i Ljungby
Inom Produktionslyftet talar vi alltid om långsiktigheten 
och uthålligheten i Lean-arbetet – ekonomiska siffror 
och omsättningsvolymer är ”bara” ett resultat av detta. 
Ett företag som insett detta är årets vinnare av Svenska 
Leanpriset, Emballator Lagan Plast. Här är det de grund-
läggande filosofierna som styr. De inledde sin Lean-sats-
ning 2005, gick med i Produktionslyftet 2008 och vann 
Svenska Leanpriset 2011.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Utrymme för förbättringsarbete
Även om vintern så här långt varit 
mild i hela landet lackar det mot jul 
efter en som vanligt intensiv höst. I 
våra åtta regioner har det arbetats för 
fullt med utbildningarna, med flera 
kursavslut nu i december, seminarier 
och inte minst har ett jättearbete 
lagts ner i alla företag. Vi kämpar alla 

med att hitta utrymme för förbättringsarbete. Just nu 
tror jag många av er känner en osäkerhet kring kon-
junkturen och en del av er märker av lägre orderingång 
Att ändå hitta en balans mellan att leverera nu och att 
utveckla framåt är viktigt. Kanske är det just nu ett extra 
bra tillfälle att lägga ytterligare lite kraft på förbättrings-
arbetet. Det ger ju så mycket igen på längre sikt – det 
ser vi inte minst i detta nummers artikel om Emballator 
Lagan Plast. När det gäller lite längre sikt för Produk-
tionslyftet så har vi fortsatt arbeta med planeringen för 
framtiden, och kan glädjande nog meddela att Tillväxt-
verket beslutat om att finansiera ytterligare 20 företag 
med start 2012, med motsvarande villkor som vi har 
idag. Vi arbetar parallellt vidare med att planera för ett 
Produktionslyftet 3 inför 2013, ett steg i utvecklingen för 
att långsiktigt kunna ge stöd till er företag utifrån grund-
tanken om nationell spetskunskap och regional närhet. 
Men först önskar jag er alla en skön och välförtjänt jul-
ledighet, och vill tacka för ett gott samarbete under det 
gångna året!
Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 
till er alla!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör
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Viktiga datum/kalendarium
· 18 januari – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
· 24 januari – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 1 februari – Lean produktion 7,5 hp – Arvika
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

Lean-tänkare: Anette Larsson 
(miljö- och hygienchef), 

Marcus Wahlgren 
(förbättringskoordinator), 

Håkan Larsson (fabrikschef) 
samt vd Christian Silvasti.

Lean-seminarium och prisutdelning i Malmö
Den 24 november genomförde Blekinge Teknis-
ka Högskola och Produktionslyftet med Region 
Skåne och Teknikföretagen ett Lean-seminari-
um i Malmö med ett 60-tal deltagare. Produk-
tionslyftsföretaget LK Armatur berättade om po-

sitiva Lean-effekter och Bengt Ruuth från ArjoHuntleigh berättade 
om deras erfarenheter från fem års Lean-arbete. I samband med 
seminariet delades Sydsvenska Leanpriset ut, där Bengt Ruuth 
överraskades med en uppvaktning då priset gick till ArjoHuntleigh. 
Mer information har lena.prinselaar@produktionslyftet.se.

Samsyn kring Mekanotjänsts produktionssystem
Hos Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB har styrgruppen samsyn 
kring kommande utmaningar. Inom koncernen finns ett produk-
tionssystem som referens – efter årsskiftet ska deras eget system 
presenteras. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Gränslös erfarenhetsspridning hos Modul-System
Modul-System i Mullsjö har en systeranläggning i Paris där repre-
sentanter från Mullsjö presenterat Standardiserat arbetssätt och 
genomfört 5S-revision – kunskapen flödar över gränserna! Mer 
information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Erip-avslut med Produktionslyftspresentation
EU-projektet European Regions for Innovative Productivity höll 
sin avslutskonferens 23-24 november i Newcastle. Sverige repre-
senterades av Chalmers och Swerea med Produktionslyftet och 
tre Produktionslyftsföretag har ingått i projektet: KraftPowercon, 
Falk Graphics och Westcoast Windows. Programdirektör Birgitta 
Öjmertz höll en föreläsning tillsammans med Björn Westling från 
Swerea om Produktionslyftets metodik och utveckling. Önskas kon-
ferensanteckningar kontakta bjorn.stenvall@produktionslyftet.se; 
mer om Erip vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Vilka är då de verkliga effekterna 
av Lean-arbetet? För att ta reda 
på det satte vi oss ned 
med företaget och diskuterade 
utifrån perspektiven Kunder, 
Medarbetare, Samhälle och 
Ägare. Läs hela artikeln på 
www.produktionslyftet.se.


