
Lindab Profils långsiktiga Lean-arbete
Årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne 2011 
gick till Lindab Profil AB i Båstad, men de har arbetat 
med Lean-frågor ända sedan mitten av 90-talet. Den 10 
februari i år firade hela företaget utmärkelsen med en 
reflektionsdag med tillbakablickar, god mat och föreläs-
ning av Produktionslyftets Hans Reich. Vi passade på att 
ställa några frågor om deras lika framsynta som fram-
gångsrika Lean-arbete.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Med sikte på 

smartare hamnar
Produktionslyftet fungerar som 
en inspirationskälla långt ut-
anför programmets egentliga 
målgrupp. Också hamnnäringen 
har inspirerats av verksamhe-
ten, även om ”resan” började tidigare än så. I början 
av 2000 kontaktades jag som vd för dåvarande Malmö 
Hamn AB av ett utredningsteam från Toyota. De be-
sökte utvalda hamnar i Skandinavien på jakt efter ett 
lämpligt ställe att etablera en ”Nordic Hub”, en distribu-
tionsterminal för den nordiska marknaden.
Valet föll på Malmö Hamn tack vare att vår geografiska 
belägenhet och infrastruktur skapade mest värdeökning 
för kunden; andra kunder betraktade lasthantering och 
transporter som en kostnad, men Toyota såg distributio-
nen som en del av produktionen och värdekedjan!
Nu delar vi med oss av upplevelsen och våra erfaren-
heter. Chalmers Professional Education introducerar 
en kurs benämnd ”Lean Port Operations” som tar sikte 
på att förbättra hamn- och terminalverksamheten. Själv 
har jag förmånen att tillsammans med två av Sveriges 
förnämsta Lean-experter och medarbetare inom Pro-
duktionslyftet, Hans Reich och Lars Medbo, ansvara för 
denna kurs. Jag ser fram emot att få lära både mig själv 
och mina hamnkollegor ännu mer om Lean!
Lars Karlsson · Kursansvarig Lean Port Operations 
Tidigare vd Copenhagen Malmö Port AB
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Viktiga datum/kalendarium
· 28 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Jönköping/Borås
· 12 september – Lean produktion 7,5 hp – Falun
· 26 september – Lean produktion 7,5 hp – Örnsköldsvik
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Lyckat 5S-arbete i pilotgrupperna inför avslut
Cryo AB i Göteborg avslutar inom kort sin tid i Pro-
duktionslyftet. I slutet av maj genomfördes 5S-öv-
ningar i de båda pilotgrupperna i produktion och på 
kontoret som två halvdagsupplägg. Vid sista tillfället 
utvecklade pilotgrupperna en standard och testade 
dessutom tillsammans med arbetsgruppen en första utgåva av 
revisionsmallar för produktion och kontor. Mer information har 
malin.hallin@produktionslyftet.se.

Lean-dag med Waco-lyft i Halmstad
Den 16 maj genomfördes en Lean-dag på Waco Jonsered i 
Halmstad. Tre spel genomfördes med 25 deltagare och därefter 
gick företagets Lean-koordinatorer igenom produktionssystemet, 
Waco-lyftet. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Populär Produktionslyftsföreläsning
I mitten av april medverkade Produktionslyftets Hans Reich som 
föreläsare vid elektronikmässan i Kista, SEE 2012. Hans beskrev 

hur det går att arbeta effektivare, vad 
Produktionslyftet är och hur företag 
kan söka samt gav exempel på goda 
erfarenheter gjorda i programmet. 
Totalt besöktes mässan av drygt 4500 
personer. Mer information har 
hans.reich@produktionslyftet.se.

Nöjda Lean-besökare i Karlstad
Lean-konferensen i Karlstad den 25-27 april 
lockade drygt ett 150-tal deltagare, där bland 
andra Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och 
Göran Johnsson föreläste. Seminariet var ett 
samarrangemang mellan Stål & Verkstad, 
IUC Wermland och Karlstads universitet. Besökarna var överlag 
mycket nöjda och Produktionslyftet kunde knyta kontakter med 
flera intressanta företag. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Läs hela artikeln om Lindab Profils Lean-arbete 
på www.produktionslyftet.se.
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