
Summering och avstamp med Produktionslyftets reflektionsdagar
Den 10-11 september samlades Produktionslyftets med-
arbetare för de årligen återkommande reflektionsdagar-
na. Det är en av få gånger då vi får möjlighet att fysiskt 
träffas och utgör en plattform för diskussioner, erfaren-
hetsutbyte och tillbakablickar. Samtidigt med reflektioner 
kring utfört arbete gav mötet även en inspirerande inblick 
i vad som kan mynna ut i en tredje programperiod.
En som varit med sedan starten är Produktionslyftets 
styrelseordförande Göran Johnsson.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Gör ditt val – tänk nytt!

Att befolkningen i låglöneländer 
också vill ha jobb har jag betonat 
många gånger. Ofta våra jobb. Se-
dan tolv år har jag stått på barrika-
derna för att vi i stället ska konkur-
rera med effektivitet; inte genom 
att jobba hårdare, utan genom att 
jobba smartare. Och vi ska göra 

det tillsammans. I början var det väldigt få som tyckte 
att det var en bra idé. Varför tänka nytt när det gamla 
har fungerat sedan andra världskriget? Från Produk-
tionslyftets start 2007 har vi dock fått över 130 företag 
att tänka nytt. När jag i dag hälsar på hos de tidigaste 
företagen får jag belöningen för allt slit då det har blivit 
oerhört bra i väldigt många företag. De är mycket posi-
tiva till sitt nya ”tänk” och nu är det inte jag som står på 
barrikaderna; det är vd eller ägaren eller fackrepresen-
tanten. De berättar engagerat om resultat och effekter 
av sitt arbete med att jobba smartare.
Produktionslyftet har nyligen fått möjlighet att ta med 
ytterligare ett antal nya företag under hösten 2012, före-
tag med mellan 30-500 medarbetare. Här finns möjlig-
heter även för de som ligger utanför Produktionslyftets 
traditionella målgrupp ”tillverkande företag”. Är det din 
chans att tänka nytt? Gör ditt val, men gör det innan 
era kunder väljer bort er. Då är det för sent.
Hans Reich · Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 17 oktober – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
· 23-26 oktober – M.A.X-mässan – Älvsjö
· 6-9 november – Elmia Subcontractor – Jönköping
· 30 januari – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 12 februari – Lean produktion 7,5 hp – Karlstad
· 19 februari – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftslunch på Elmia Subcontractor
Tack vare Swereas satsning på Elmia Subcontractor 6-9 novem-
ber får även Produktionslyftet möjlighet att närvara vid mässan. 
Bland annat erbjuds Functional Food, en värdeskapande lunch 
med dialog och lärande om den långsiktiga nyttan av företagens 
investering i Produktionslyftet. Biljetten får du i Swereas monter 
C04:20, anmälan görs till carina.egeman@produktionslyftet.se.

Framgångsrikt förbättringsarbete
Hos Rudhäll Industri i Gnosjö har OEE-
talet i pilotområdet förbättrats tydligt, 
vilket visar att förbättringsarbetet har 
gett resultat. Pilot- och styrgrupp arbetar 
enligt plan med respektive pulstavla och en struktur för höstens 
arbete har lagts. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Firar femtio med Produktionslyftet
Bror Tonsjö AB i Kode har i stort sett inlett 
sitt arbete med Produktionslyftet med att fylla 
femtio år. De startade som mekanisk verkstad 
1962, men utvecklades snabbt till en leveran-
tör för industrin i Sverige och Europa. Idag 

drivs företaget vidare av tredje generationen och de har närmare 
100 medarbetare. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Lean i byggbranschen
I mitten av september föreläste 
Hans Reich vid seminariet ”Lean 
i byggbranschen” hos Sweco. 
Arrangör var SVR Samhällsbyg-
garna, en branschövergripande 
ideell teknik- och nätverksorga-
nisation. De cirka 30-talet delta-
garna välkomnades av SVRs Kristofer Samuelsson (se bild), som 
även arbetar på Produktionslyftsföretaget Hedareds Sand & Be-
tong. Föreläste gjorde även Lean Forum Byggs ordförande Kajsa 
Simu och bland publiken fanns stora delar av Lean Forum Byggs 
styrelse, som valde att runda av sitt eget styrelsemöte med detta 
seminarium. Mer vet bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

– När vi startade PL1 fanns 
inte tankarna på PL2, poäng-
terade Göran. Anledningen till 
en andra omgång kom av att vi 
levererade under den första. En 
tredje programperiod bygger på 
motsvarande sätt på att vi leve-
rerat under innevarande period.
Se www.produktionslyftet.se!

Hela gänget samlat under 
reflektionsdagarna med 

styrelseordförande Göran 
Johnsson i förgrunden.
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