
Kommunal framtidstro i Färgelanda genom Lean
En kommunledning som organiserar en kurs för kommun-
tjänstemän och företagare i effektiv produktion? Lean kan 
förvisso öppna ögonen på människor, men för att genomföra 
de ”vildaste” idéerna krävs det lika framsynta som drivande 
människor. Välkommen till Färgelanda kommun! Den innova-
tiva satsningen föregicks av kommunerna Tanums, Dals-Eds 
och Färgelandas önskan att vara proaktiva gentemot regio-
nens storföretag. Företagen ifråga är till mångt och mycket 
underleverantörer till båda våra bilföretag och som sådana 
mycket konkurrensutsatta. Ett första möte anordnas således 
på Tanumshedes Gestgifveri mellan kommunerna och företag 
under hösten 2006.
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!”Kan alla direktörer 

räcka upp en hand?”
Många av oss som har jobbat i industrin 
längtar efter att gå i pension och ”leva livet”. 
Men kommer vi att ha råd? Kommer samhäl-
let att klara av våra förväntade pensioner när 
vi vet att Sverige har Europas kanske mest 
ineffektiva offentliga sektor (ECB Working 
Paper 242)? Kommer svenska företag, med en genomsnittlig 
lageromsättningshastighet på runt nio gånger, överhuvudtaget 
att klara sig mot Kinas och Indiens allt hungrigare företag, när 
världsklass är över 20 gånger? I Produktionslyftet uppdrag 
ingår bland annat att vi genom en stor mängd insiktsseminarier 
och utbildningar ska lära deltagarna hur världens mest effek-
tiva företag och organisationer arbetar. Här frågar vi oss: Var 
är direktörerna och de tyngre offentliga beslutsfattarna? Det 
är mycket sällan vi ser dem, vi ser bara deras anställda. När 
vi frågar vid våra arrangemang är det väldigt få närvarande. 
Är det så att de som har ansvaret och kraften att göra något 
åt saken inte känner till fakta? Eller är det så att de tror att de 
kan leda organisationer och företag på bästa sätt redan? En 
vän till mig satte in en annons i en amerikansk tidning för att 
finansiera sina studier i USA: ”Datorutbildning för höga chefer; 
lördagar, privat och konfidentiellt.” Han blev nerringd av chefer. 
Är det så att höga chefer inte vill avslöja sina bristande kunska-
per om hur effektiva företag och organisationer fungerar? Eller 
är de så styrda av kortsiktiga ägare som vill ha vinster NU att 
de därför offrar företagets eller organisationens långsiktiga för-
måga? Det är ansvarslöst att vi som idag arbetar lämnar över 
en stor, ineffektiv offentlig sektor och mängder av ineffektiva 
företag till våra barn – och samtidigt kräver högre pensioner! 
Jag tror inte våra barn ställer upp och betalar, men det vore 
tråkigt om det krävs att det måste gå åt skogen först.
Hans Reich · Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 15 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 4 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 9 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Ny omgång företag till Produktionslyftet
De första 12 av totalt 25 som tas in i Produktionslyftet under 
2008 är Mönsterås Metall, Emballator Lagan Plast, ExTe Fabriks, 
Gnotec Mefa, Indexator, KWA Knäreds Werkstads, Mekanotjänst, 
Nimo-Verken, Proxy Electronics, Roplan, Setrab och Skaraver-
ken. Under hösten 2008 är det dags för nästa antagningsomgång 

– mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Spännande företagsresultat från SwePS
Swedish Production System (SwePS) arr-
angerade en workshop i Färgelanda i april. 
Projektledare Johan Svenningstorp hälsade 
40-talet åhörare välkomna till ett intressant 
program med föreläsare som bl a Produk-
tionslyftets Tobias Mullins, Bosse Ericson 
från IAC Group och Birgitta Sjögren från 
Volvo CE (se bild). Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Lärdomar av Lean-spel hos Roplan
Den 8-9 april besökte våra Lean-coacher Jan Linell och Anders 
Karlsson både Melkerhed i Timrå AB och moderföretaget Roplan, 
ett nytt Produktionslyftsföretag. Lean-introduktion med Lean-spel 
genomfördes och deltagarna menade att de kunde dra flera lärdo-
mar av spelet. Mer vet anders.karlsson@produktionslyftet.se.

Djup och bredd på insiktsseminarium i Halmstad
Den 3 april genomfördes ett insiktssemi-
narium i Halmstad med dryga 100-talet 
deltagare, ett arrangemanget med TEK i 
Halmstad, Idé & Resurscentrum i Ljungby 
och Produktionslyftet. Produktionslyftets 
Hans Reich och Göran Johnsson med-
verkade med bl a Joakim Gedda från Er-
icsson i Borås, Lena Lundh från Universi-
tetssjukhuset i Lund (bild), Lena Ovesson 
från Nossevo Industries och Christian Sil-
vasti från Ebalator Lagan Plast. Mer vet 
hans.reich@produktionslyftet.se.

Huvudmän

– Vi kunde konstatera att en viktig faktor för att få leverera till 
fordonsindustrin var Lean, säger Färgelandas kommunchef Jan 
Eriksson. Hur kunde vi ta ett helhetsgrepp på detta, vilka möjlig-
heter till Lean-utbildningar fanns det? Läs hur de lyckades – och 
fick ökad framtidstro – i artikeln 
på www.produktionslyftet.se.

Fr v kommunchef Jan Eriksson, 
rehabiliteringsassistent Carina 
Ikonen Nilsson, utvecklingsstrateg 
Jan Stalfors, rehabiliteringsassistent 
Eva Olsson samt Hans Reich från 
Chalmers/Produktionslyftet.


