
Produktionslyftets hjärtefrågor i fokus vid HSS i Jönköping
Konferensen Högskolor och 
Samhälle i Samverkan – HSS 
– har arrangerats sedan 1999 och 
2007 års konferens var den femte 
i ordningen. Arrangemanget i 
Jönköping den 8-11 maj hade 
ett fokus på produktionsfrågor 
och industrins utvecklin. Bakom 
många av dessa föreläsningar 
stod aktörer från Produktions-
lyftet. Representanter från både
Teknikföretagen, Vinnova och KK-

stiftelsen deltog, liksom från företag som Scania och 
Toyota. Produktionslyftets Hans Reich var moderator under 
eftermiddagens parallella sessioner och avslutande diskussion. 
Sist under eftermiddagen presenterade Anders Haraldsson från 
Industriforum i Jönköping tre representanter från företag som 
dragit nytta av praktiskt arbete med Lean: Mikal Holmqvist (vd 
för Rimaster Rimforsa), Esbjörn Johansson (produktionschef
vid Orwak AB) och Fredrik Martinsson (produktionschef vid 
Forshedaverken AB). Samtliga har deltagit i den Lean-skola 
som initierades av bl a proDesign, där Produktionslyftets Lars 
Eskilsson varit en av de drivande krafterna.Läs hela artikeln på 
www.produktionslyftet.se!
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Utförare

Utförligare versioner av notiser och fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!En stor utvecklingspotential
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Betydelsen av en effektiv och värde-
skapande produktion för företags utveckling 
och framgång har blivit allt tydligare med 
den globala konkurrenssituationen. Ofta 
exemplifieras detta med Toyota och Toyota 
Production System, som lett företaget till att 
bli världens största fordonstillverkare med 
en fantastisk lönsamhet. Då produktion 
byggs upp av ett system som omfattar 
såväl tillverkningstekniker och logistik 
som samverkande operatörer och arbetslag, måste de olika 
delarna liksom helheten inkluderas i produktionsutvecklingen. 
Framgångskonceptet för att ta sig an denna komplexa 
utvecklingssituation har varit att formulera övergripande 
principer för hur produktionen och produktionsutvecklingen ska 
genomföras. Principerna tas fram och förankras i samverkan 
med hela personalen. Detta leder till en företagskultur som 
engagerar och befordrar varje medarbetare och arbetslag till 
att söka ta bort icke värdeskapande aktiviteter – slöserier – och 
att utveckla tillverkningstekniker, arbetssätt och logistik i en 
kedja av ständiga förbättringar. Detta förhållningssätt, som kan 
tillämpas i andra sammanhang än inom tillverkningsindustri, 
utgör kärnan i Lean Production. Även svenska företag, främst 
storföretag såsom Scania och Electrolux, har utvecklat egna 
framgångsrika produktionssystem som bygger på principer 
anpassade till sina företags produkter och marknader. Det 
finns en stor potential hos många svenska små och medelstora 
företag att utveckla sina produktionssystem i samma anda 
som Toyota, Scania och Electrolux. Att ta tillvara denna 
utvecklingspotential är inte bara av stor betydelse för företagen 
utan också för industriell verksamhet och välstånd i Sverige. 
Detta har motiverat KK-stiftelsen, Nutek och Vinnova att 
göra en gemensam satsning på Produktionslyftet. Vi kommer 
därför att med stor förväntan och engagemang följa och stödja 
verksamheten mot målet att lyfta produktionen och därigenom 
Sverige.
Olle Vogel · programansvarig KK-stiftelsen

Produktionslyftet uppmärksammat i Ljungby
Den 29 maj arrangerade Produktionslyftet i samarbete med TEK 
i Halmstad och Idé & Resurscentrum i Ljungby ett seminarium 

som samlade närmare 
70-talet intresserade. 
Åhörarna uppmanades 
av alla medverkande 
att ta till sig Lean 

och Hans Reich skakade om deltagarna med lite hårda fakta. 
TEK hade vid avslutningen en anmälningskö till kommande 
arrangemang… Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se

Välfyllda 5-poängkurser i Lean 
till hösten
Höstens 5-poängsutbildningar 
börjar bli fullbokade. Det är 
först till kvarn som gäller – gå 
in på www.produktionslyftet.se eller 
kontakta dan.carlsson@produktionslyftet.se.
-
Invigning av Produktionslyftets lokaler
Måndagen 28 maj var det officiell 
invigning av Produktionslyftets 
lokaler i Mölndal. Finansiärsrepr
esentanterna Olle Vogel från KK-
stiftelsen och Ulf Holmgren från 
Vinnova höll föredömligt korta tal 
och styrelseordförande Göran 
Johnsson lämnade symboliskt 
över projektavtalen till programdirektör Birgitta Öjmertz. Mer vet 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet med IUC Sjuhärad på Espiradagen
Hans Reich var inbjuden av IUC Sjuhärad för att berätta om 
Produktionslyftet vid Espiradagen i Borås den 23 maj. Ett 
30-tal personer deltog, däribland flera företagsägare och 
styrelserepresentanter. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
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