
Fler Produktionslyftsföretag!
De senaste veckorna har flera nya företag skrivit avtal med Pro-
duktionslyftet, exempelvis Nolato Polymer AB i Torekov, Falken-
berg Graphic Media AB, Kraftelektronik AB i Surte och Alimak Hek 
AB i Skellefteå –  anmäla ditt företag på www.produktionslyftet.se! 
Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Referensgrupp hos Press & Plåt
Hos Press & Plåt i Oskarshamn har förbättringsar-
betet i samband med SMED-aktiviteter i hydraul-
gruppen gett resultat – de har förbättrat sin produk-
tivitet med 20% under de senaste sex månaderna! 
Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets styrelse i Reftele
I april besökte styrelsen bland annat Gnotec Mefa i Reftele som 
är klara med Produktionslyftets coachning. De ställde upp och 

visade vad de åstadkommit på sin Lean-resa; bilden 
visar Produktionslyftets Malin Larsson från Vattenfall 
tillsammans med Gnotecs VD Stefan Ottosson. Mer 
information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Regionala 7,5-poängskurser inom Produktionslyftet
På hemsidan finns nu flera kurser i Lean 
produktion på 7,5 poäng upplagda, exem-
pelvis i Södertälje, Mora, Jönköping/Borås 
och Luleå. Intresset för 7,5-poängskur-
sen har varit högt sedan starten – för information kontakta gärna 
dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Lean på kontor hos Carlsson & Möller i Helsingborg
En 5S-insats har genomförts på kontoret hos Carlsson & Möller 
och som bilden visar behövs arbetet med att minska mängden 

papper som finns ”nära till hands” … 
I produktionen har de en ny mötes-
agenda och resultatet var positivt ef-
ter den förbättrade metoden. Mer vet 
jonas.laring@produktionslyftet.se. 

Uppskattade talare vid Konkurrenskraft 2010
Med ett 60-tal deltagare kunde denna konferens ha varit mer välbesökt, men det aktuella 
marknadsläget gör det svårt att genomföra arrangemang som detta. Kvaliteten på talarna 
var det dock inget fel på, vilket även enkätundersökningen efter dagen visade med all 
tydlighet. Under de gemensamma föreläsningarna fick åhörarna ta del av erfarenheter 
från ett brett spektrum av företag som Scania, Ericsson, Saab Automobile (fjolårets vin-
nare av Svenska Leanpriset) och Mekanotjänst. De sistnämnda berättade genom Annica 
Blomqvist om sin framgångsrika Lean-resa tack vare samarbetet med Produktionslyftet.
De parallella sessionerna bestod av tre spår; PLM, Innovation och Lean. Lean-spåret 
bjöd på föreläsningar/workshop med Per Ola Post från Toyota Material Handling och 
professor Mats Jackson från Mälardalens högskola. Mats, som även är engagerad inom 
Produktionslyftet, föreläste om Lean Automation – läs mer på www.produktionslyftet.se!

Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 0707-80 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 0708-32 19 38 · bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Hela landet ska omfattas 
av Produktionslyftet
Den nära kopplingen mellan pro-
duktion och produktutveckling för 
tillverkande företag var ett starkt 
motiv när KK-stiftelsen var med och 
initierade Produktionslyftet 2007. 
Komplexitet och svårighetsgrad gör 
det naturligt att bygga Produktions-
lyftets verksamhet på samverkan 
mellan forskningsinstitut, lärosäten 
och företag. En samverkan som 
är central för den verksamhet som 
stiftelsen stöder. På KK-stiftelsen 
kan vi med stor tillfredsställelse 
konstatera att Produktionslyftet 
har varit framgångsrikt för såväl 
utveckling av frågeställningar som 
för samarbete mellan högskolor, företag och forskningsinstitut 
och utveckling av nätverk dem emellan. Effektiva koncept för 
kompetensutveckling med behovsstyrt innehåll har utvecklats. 
Genom dessa har företagens produktionskunnande stärkts 
liksom deras förmåga att utveckla egna koncept för lärande 
och ständiga förbättringar. Nu höjs ambitionen i den fortsatta 
verksamheten av Produktionslyftet: Utgående från framtagna 
koncept ska Produktionslyftet etablera åtta regionala noder 
vid lärosäten/forskningsinstitut som ska driva verksamheten i 
respektive region. Genom en nationell koordinering av verk-
samheten skapas förutsättningar till en stark utvecklingskraft 
såväl regionalt som nationellt. Produktionslyftet kommer att 
lyfta svensk produktion till nya höjder i flera branscher och till 
alla hörn av landet!
Madelene Sandström · VD KK-stiftelsen
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Viktiga datum/kalendarium
· 5-6 maj – start 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 19 maj – insiktsseminarium kring Lean – Örebro
· 20 maj – insiktsseminarium kring Lean – Reftele
· 1-2 juni – start 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

Annica Blomqvist, Lean-samordnare inom 
industrikoncernen Mekanotjänst, höll ett upp-
skattat anförande vid Konkurrenskraft 2010.


