
Produktionslyftet utökar målgruppen till 20-500 anställda
Produktionslyftets målgrupp har sedan starten varit medelstora 
företag, det vill säga företag med mellan 50 till 250 anställda. Nu 
utökas målgruppen och ger fler företag möjlighet att medverka. 
För ett begränsat antal platser gäller gränsen fler än 20 anställda 
och maximalt 500 anställda. Anmälan sker via Produktionslyftets 
hemsida och intaget sker snarast, så anmäl intresse redan idag! 
Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftsföretagen välkomnas till framtidskonferens
Den 21-22 april anordnar Swerea 
IVF sin framtidskonferens med tema 

”Se möjligheterna”. Produktionslyftets 
företag erbjuds konferens inklusive 
middag för 1000 kronor exklusive 
moms – se www.swereaivf.se, ange 

”Produktionslyftet” vid anmälan. Mer 
information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

-
Lean-spel och handlingsplan hos AQ Lasertool
I slutet av januari genomfördes på AQ Lasertool i Valdemarsvik 
ett Lean-spel med 20-talet deltagare. Ledningen presenterade 
i samband med detta företagets produktionssystem. Även i 
Pålsboda-fabriken har en handlingsplan lagts upp. Mer information 
har jan.linell@produktionslyftet.se.

Fortsatt ökad efterfrågan på insiktsseminarier
Produktionslyftets insiktsseminarier fort- 
sätter att locka folk från industri och 
näringsliv. Sedan årsskiftet har över 500 
personer deltagit, senast i Mora inför 
Vasaloppet. Närmast arrangeras seminarier i Värnamo, Karlskoga 
och Västerås. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Nya planer när orderstocken hos Partab ökar
Hos Partab i Kalix diskuteras det runt det faktum att orderstocken 
ökat. De tvingas planera om sin takttid och balansering av liner. 
Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Lean – problem eller möjlighet i kristider?
Som Lean-konsult får jag ofta frågan om företag håller fast 
vid sitt Lean-arbete även i de kristider som nu råder. Min 
bedömning är att påbörjade satsningar fortsätter som vanligt 
och det är extra roligt att se att allt fler företag dessutom ger sig 
in i Lean-satsningar som ett medel att möta krisen.

Om frågan hade ställts för fem år sedan hade svaret 
förmodligen varit annorlunda och det beror på att allt fler 
företag har fått en bättre förståelse för vad Lean egentligen 
handlar om – att skapa en varaktigt förbättrad verksamhet 
med fokus på tillväxt. För bara några månader sedan var det 
högkonjunktur och resursbrist i många företag, vilket på sina 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Lean + automation = sant!

Svenskt produktionskunnande 
är starkt och helt avgörande 
för att behålla arbetstillfällen 
och välfärd i landet. Lean 
Production är en bevisad 
ledningsmetodik; automation 
är den tekniska verktygslådan 
i produktionen. Båda är 
lika nödvändiga för att 
nå framgång, Lean och 
automation går hand i hand! Svensk automationsindustri 
omsätter 50 miljarder kronor i 500 företag och är ett område 
där vi faktiskt kan hävda att vi är världsledande. Automation 
är ett högteknologiskt område inom mätteknik, styrsystem, 
robotik, produktionsstyrning, processoptimering, man/maskin, 
industriell IT och mycket mer. Nyttan är högre produktivitet, 
jämnare och högre kvalitet, optimerad användning av 
energi och resurser, säkrare produktion. Automation är 
avgörande för konkurrenskraft och för de stora frågorna 
runt resursanvändning, energi och miljö. Under 2008 har 
företags- och affärsklustret Automation Region växt fram 
som ett nytt initiativ för att öka synligheten av svensk 
automation och för att attrahera den bästa kompetensen 
till branschen. Grundidén bakom Automation Region är att 
företag tillsammans och i nära samverkan med akademi 
och samhälle gemensamt kan uppnå många fördelar. Är 
ditt företag inom automation, gå med i samarbetet! Är ditt 
företag producerande, utnyttja att automationsleverantörerna 
är tillverkningsspecialister! Lean och automation – det bästa 
tänket och de bästa verktygen!
Sven-Arne Paulsson · Processledare Automation Region
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Viktiga datum/kalendarium
· 11 mar – Lean på mässan Logistik & Affärssystem – Värnamo
· 31 mar – Lean insiktsseminarium – Västerås
· 31 mar – 7,5p-utbildning i Lean – Halmstad
· 21 apr – Swerea IVFs framtidskonferens – Mölndal
· 29 apr – 7,5p-utbildning i Lean – Mora
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Huvudmän

håll medförde att förbättringsarbetet 
tog stryk. Nu finns möjligheten att 
skapa förutsättningar att stå riktigt väl 
rustad när det vänder, för förr eller 
senare kommer vändningen …

Läs hela artikeln av Ola Johansson, 
konsult hos Part Development, på 
www.produktionslyftet.se.

Bild från företaget Autotube, ett pilot-
företag inom Produktionslyftet.


