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Produktionslyftet sett fra Lean Forum Norge
Lean Forum Norge er et åpent 
nasjonalt forum for å fremme 
verdiskaping gjennom innovasjon 
og virksomhetsutvikling. Forskning 
på og utvikling av ”den norske 
modellen” og ”lean filosofi” står 
sentralt i forumets arbeid, 
www.leanforumnorge.no. Forumet ble etablert for 6 år siden 
med en bred deltakelse fra mange samfunnsaktører slik dere 
har i Produktionslyftet i Sverige. Forumet arrangerer en årlig 
konferanse med over 500 deltakere og har etablert 10 regionale 
forum. Det er også etablert forskningsprogram på nivå 100 mill 
kr for å bygge ny kunnskap om hvordan vi i Norge bør utvikle 
oss for å møte en mer konkurranseutsatt hverdag.

Siden Norge i mange år har nytt godt av olje og gass ressursen 
har lean filosofi, prinsipper og metoder vært tema i en 
forholdsvis liten del av næringslivet. Hvilke miljøer i utlandet 
kan vi i Norge lære av når en større del av næringslivet må øke 
innovasjonstakt og produktivitet? Gjennom Lean Forum Norges 
arbeid har vi sett at vi har mye å lære av det dere har fått til 
gjennom Produktionslyftet.

På årets Lean Forum Norge konferansen 11-12 november 
inviterte vi derfor Hans Reich/Chalmers Professional Education, 
Christian Silvasti/Emballator Lagan Plast og Tommy Thunberg 
Bertolone/IF Metall til å fortelle om sine erfaringer med 
Produktionslyftet. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært 
positive. Vi tar derfor sikte på å starte et lignende program i 
Norge i nært samarbeid med Produktionslyftet.

Vi har mye å lære og så får vi håpe at vi også har noe å lære 
bort slik at vi får til et nært og langsiktig samarbeid om å 
videreutvikle ”Lean – The Scandinavian Way”. 
Ottar Henriksen · Styrleder · Lean Forum Norge

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag

Alla är drivande i Värnamo
I mitten av november redovisade 
pilotgruppen på R-man i 
Värnamo sina ”hemläxor”, där de 
bland annat kunde konstatera 
kvalitetsförbättringar med 50 
procent, SMED-övningar med 
resultat som 30-50 procent reducerad ställtid och en påbörjad 
planering för dessa omställningar. Alla är drivande och ser att 
arbetet ger resultat! Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

God frukost i Jönköping
Den 13 november arrangerade 
Produktions-lyftet och Swerea 
IVF ett frukostmöte på Elmia 
Subcontractor. I anslutning till 
entrén bjöds det frukostmacka 
och kaffe för alla intresserade, 
där Peter Bökmark inledde med 
en kort introduktion till Swerea 
IVF och Produktionslyftet. Morgonens verkliga dragplåster 
var dock de företags- och fackrepresentanter som berättade 
om sina Lean-erfarenheter under ledning av Hans Reich samt 
möjligheten till nätverkande. På bilden Hans i samspråk med en 
representant från Bergbom & Söner. Mer information har 
hans.reich@produktionslyftet.se.

Kontinuitet och uthållighet i Produktionslyftet
IF Metall och Teknikföretagen vill att 1000 företag ska ha 
medverkat i Produktionslyftet fram till 2020. Detta är bara en av 
många spännande utmaningar vi möter när vi planerar för en 
förlängning av programmet. Mer information har 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
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Konsekvensen av att arbeta rätt
Elektromontage i Söderköping AB levererar lösningar för 
styr- och kraftautomation till off shore- och fartygsindustrin. I 
finanskrisens spår blev det några magra år för företaget, men 
sedan 2013 tack vare sitt konsekventa Lean-arbete har vinden 
vänt. Samsyn, kompetensutveckling och öppenhet är några av 
framgångsfaktorerna.

– Vi mäter inte leveransprecisionen längre, den är bara en 
konsekvens av aktiviteter tidigare i kedjan, berättar Roberth 
Karlsson, vd och ägare. Vi mäter när vi startar konstruktion, att vi 

köper hem material i tid och 
när vi startar produktionen 
– då blir leveransen rätt. Det är 
precis samma sak med vinst- 
marginalen, den är en konsekvens 
av att vi arbetar på rätt sätt. 

Läs hela artikeln på 
www.produktionslyftet.se!
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Ottar Henriksen och Hans Reich.


