
Lyckad SMED-övning hos Ostnor i Mora
Ostnor AB kunde visa imponerande resultat efter Produktions-
lyftets SMED-övning med företaget: En minskning av den totala 
ställtiden med 67-80% (beroende på produkter) och den inre ställ-
tiden minskades med 92%! Ställtidsreduktionen beror endast på 
ändring i arbetssätt och organisation. Och ytterligare förbättringar 
är på gång! Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.

Westbaltic Components Töcksfors avslutar starkt
I början av december var det dags för 
avslutning för Westbaltic Components i 
Töcksfors. Företaget startade sitt Lean-
arbete redan 2003, men har ytterligare 
utvecklat det med Produktionslyftet. De 
har ett eget produktionssystem – SMART (bilden visar SMART-
gruppen med Produktionslyftets Bo Warg till höger) – och även 
skapat ett ”pulsrum”. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Många tankar hos Emballator Ulricehamns Bleck
Under vecka 50 startade Lean-introduktion för alla på företaget, 
samtidigt som deras arbete med sitt verksamhetssystem pågår 
som bäst. De samlar alla tankar till sin skrift och har en mycket 
hög ambition vad gäller innehållet. SMED och 5S är något som 
Emballator Ulricehamns Bleck kommer att satsa mycket på efter 
julledigheten. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se .

Ytterligare en omgång Lean i Arvika
Ännu en omgång i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng har 
startat i Arvika i samarbete med IUC Wermland. Utbildningen, 
som startade i november, körs vid sammanlagt fem kurstillfällen 
med studiebesök och workshops hos Volvo Construction Equip-

ment AB (se bild) och Swegon AB. 
Deltagarna i Arvika är denna gång-
en inte endast från industrin; Lean 
som affärsstrategi väcker även 
intresse bland sjukhus, landsting 
och kommuner. Mer information har 
bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftet ligger ”rätt” internationellt sett
I samband med Manufuture-konferensen – Implementation 
of a Sustainable European Manufacturing Industry – i 
Göteborg den 30 november, som lockade över 450 deltagare, 
medverkade Produktionslyftet vid en av sju parallella workshop. 
Programdirektör Birgitta Öjmertz fick inför en internationell 
åhörarskara beskriva Produktionslyftets arbetssätt, där vi fick 
en positiv respons på vår metodik samt input kring en bredare 
satsning på tillverkande industri.
Moderator för denna workshop var Anders Rydahl, Senior 
Advisor på Electrolux och medlem av Produktionslyftets 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftet 
får en fortsättning!

Produktionslyftets första 
programperiod närmar sig slut- 
fasen. Under 2010 arbetar vi 
vidare med er Produktionslyfts-
företag som startade arbetet 2009, 
men där övriga aktiviteter är så 
gott som slutförda. Det känns 
därför fantastiskt bra att kunna 
meddela att det blir en fortsättning 
med en andra programperiod. 
Detaljerna är inte klara, exakt 

hur upplägget ser ut får vi återkomma till. Det betyder dock 
att vi får förtroendet att fortsätta arbeta med det vi brinner 
för och tror på: Att stötta svenska företag i deras Lean-
arbete! Vi vet också att vi ska utveckla programmet ett rejält 
steg vidare under den kommande programperioden, med 
Produktionslyftsnoder i åtta regioner där lärosäten kommer 
arbeta tillsammans med kompletterande regionala aktörer, 
såsom IUC-bolag och andra företagsnätverk och coacher. 
Befintliga partnerhögskolor kommer att ta större roll i att 
utveckla arbetet i sina regioner, och i ytterligare fyra regioner 
kommer nya partnerhögskolor in. Detta innebär att vi kommer 
nå ut bättre över hela landet, och finnas närmare företagen, 
samtidigt som vi kommer ha en tydlig nationell koordinering 
och kvalitetssäkring. Jag känner att det finns ett stort intresse 
och engagemang, vilket bådar gott inför samarbetet den 
kommande programperioden. Tack alla för ett gott samarbete 
under det gångna året – med önskan om en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År till er alla!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 4 februari – 7,5p-utbildning i Lean – Halmstad
· 3 mars – 7,5p-utbildning i Lean – Gävle
· 4 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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styrelse. Medverkade gjorde 
även Produktionslyftets 
interaktiva forskare 
Lennart Svensson, liksom 
Colin Herron från 
One North East i 
Storbritannien och Attila Vass 
från Electrolux i Ungern.
Läs hela den utförliga 
artikeln på www.produktionslyftet.se.
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