
”Vi ska göra rätt för oss”
Ett av de första Produktionslyftsföretagen var Furhoffs 
Rostfria i Skövde, som avslutade sitt engagemang i Pro-
duktionslyftet våren 2009. Vi besökte dem i januari för att 
reflektera över deras fortsatta satsning. De använder sitt 
Lean-arbete som en del i sin marknadsföring. Ett exem-
pel är leveransprecisionen, som de till och med publice-
rar på sin hemsida. Snittresultatet per månad för 2012 
hamnade på imponerande 98,9 procent. Till och med 
reklamationer kan vändas till något positivt.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Varför behöver vi fortfarande 
Produktionslyftet?
År 2009 blev ett riktigt tufft år när fi-
nanskrisen drabbade Sverige. Tillverk-
ningsindustrin halverade sitt resultat 
och många av de företag som var med i 
Produktionslyftets första programperiod 
gick med förlust. Det som hände efter 
krisåret var dock häpnadsväckande. Redan 2011 hade 
Produktionslyftsföretagen passerat en motsvarande 
referensgrupp av företag gällande i stort sett samtliga 
nyckeltal. Den slutsats vi kan dra är att Produktions-
lyftet har hjälpt de deltagande företagen att öka sin 
konkurrenskraft.
Breddning av Produktionslyftets erbjudande beträf-
fande företagsstorlek även mot mindre företag ger bara 
den cirka 3000 nya potentiella Produktionslyftsföretag. 
Dessa företag i sin tur ställer nya krav på såväl Produk-
tionslyftets arbetsmetodik som på nätverksstrukturen 
inom regionerna, som måste utvecklas och anpassas 
efter nya förutsättningar. Detta arbete skulle inte gå att 
genomföra utan det engagemang som IF Metall och 
Teknikföretagen bidrar med.
Vi kommer i framtiden att drabbas av ännu hårdare och 
snabbare konjunktursvängningar än den vi upplevde 
2009. Därför är en investering i företagens konkurrens-
kraft viktig. Produktionslyftet har visat goda långsiktiga 
resultat hos deltagande företag och får därmed fortsatt 
VinnoVas förtroende under sin verksamhet i kommande 
period.
Tero Stjernstoft · VinnoVa
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Viktiga datum/kalendarium
· 12 februari – Lean produktion 7,5 hp – Karlstad
· 19 februari – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
· 26 mars – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Insiktsfullt Lean-arbete hos Enics i Västerås
I sitt Lean-arbete har Enics i Västerås kommit fram till att en av de 
viktigaste åtgärderna de kan göra är att förbättra sina flöden. Ett 
exempel är att minimera transporter och skapa tydligare flöden 
genom att skapa taktade tillverkningsflöden. Det reducerar han-
tering av produkter mellan olika montagestationer samt minskar 
behovet av transporter. Enics styrgrupp har satt som mål att redu-
cera behovet av yta med 50 procent. För mer information kontakta 
kalle.persson@produktionslyftet.se.

Målstyrning mot måltillstånd i Skillingaryd
I början av januari startade arbetet i pilotområ-
det hos Proton Engineering i Skillingaryd. Det 
är en stor grupp men arbetet kom igång bra 

med en workshop enligt Kata-metodiken. Faktainsamlingen tog 
sin tid men gav mycket bra diskussioner. Ett måltillstånd inom sex 
veckor sattes och de planerar vidare hur de ska mäta detta i sin 
målstyrning. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Tydliga mål och bättre flöde i Töcksfors
Nokalux i Töcksfors hade i mitten av december 
genomgång av företagets ”100-dagarsplan”, där 
många punkter nu är genomförda. Arbetet i pilot-
gruppen stämdes av medan 5S-revisionsgruppen 
har satt upp tydliga mål och jobbar på bra. Mer in-
formation har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Lean-uppdatering i Gnosjö
Rudhäll Industri i Gnosjö är uppe i en högin-
tensiv fas. Förutom flytt av maskiner till pro-
duktionsenheten i Gnosjö har de genomfört 
steg 1-3 av 5S i monteringen samt initierat 

Lean-arbetet i en ny hall, där operatörer från pilotområdet tar ett 
stort ansvar för coachningen av sina kollegor. Samtidigt pågår 
arbetet med att standardisera arbetssättet för alla veckans fem 
dagar inklusive skift. Ett veckoschema är framtaget för detta och 
dokumentation är under framställning. Lean-uppdateringen på fö-
retaget planeras vara slutfört vid halvårsskiftet 2013 – mer infor-
mation har nils.svensson@produktionslyftet.se.

Finansiärer Intressenter

– Eftersom vi har ett 
tydligt åtgärdspaket leder 
även de nästan alltid till 
beröm och vi har oftast 
en nöjdare kund efteråt, 
säger produktionschef 
Jan Adolfsson. 
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