
Sibbhult och ett Lean-liv efter Scania
Våren 2006 meddelade Scania att monteringen av växellådor 
skulle fl yttas från Sibbhult till Södertälje. I samband med 
detta startade ett intensivt arbete för att behålla kvalifi cerad 
produktion i regionen, där Lean-tänket löper som en röd tråd. 
Den 31 oktober genomfördes ett seminarium kring bärkraften 
bakom tankegångarna och såväl Scania som Produktionslyftet 
ställde upp med uppskattade föreläsare. Talarna tryckte även 
på vikten av att göra något nu – många svenska företag har 
inte världsklass på sina siffror, trots högkonjunktur. Dessa frågor 
måste adresseras i god tid innan konjunkturen sviktar, vilket 
seminariets medverkande från såväl Scania och Sibbhultsverken 
som Färe Industricenter och Region Skåne insett. Så sent som 

veckan före seminariet inleddes en 
Lean-utbildning i samma lokaler, 
en utbildning som erbjuds via 
Produktionslyftet och genomförs 
av Chalmers Industrihögskola. Läs 
mer om den lyckade satsningen på 
www.produktionslyftet.se!
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Huvudmän

Utförligare versioner av notiser samt fl er artiklar fi nns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Äntligen!

NOV
2007

Äntligen! Det är ett utrop som vi i 
dessa tider förknippar med kungörelser 
om att Nobelpris utdelas till hittills 
okända pristagare som länge verkat 
i det fördolda, eller till genier som 
borde ha fått sina utmärkelser redan 
för länge sedan. Om det funnits ett 
Nobelpris i industriell vidareutveckling 
och dessutom möjligheter att utdela ett 
sådant pris postumt är min personliga 
kandidat utan tvekan Taiichi Ohno. Hans banbrytande 
gärning för industriell vidareutveckling är tyvärr okänd för de 
fl esta. Vi skulle vara en liten skara som ropade ”Äntligen!” 
utanför Svenska Akademins dörr om det kom en sådan 
kungörelse. För en sådan utmärkelse skulle verkligen ligga 
rätt i tiden. Förutom att konceptet Lean globalt stimulerar till 
kollektivt entreprenörskap, direktdemokrati och en ständigt 
förbättrad kundnytta med mera, kan konceptet med sina 
Lean-principer i hög grad bidra till ökad samhällsnytta med 
ständiga ansträngningar att till exempel reducera onödiga 
mänskliga ansträngningar, transporter, energiförbrukning 
och nedsmutsning. Det är praktiskt taget ingen ledare eller 
medarbetare i svenska eller internationella industriföretag 
runt om i världen som inte dagligen praktiserar en eller annan 
strategi och princip som kan spåras tillbaka till Ohnos och 
hans lagmedlemmars praktiskt genomförda experiment. Med 
dessa landvinningar bröts mark för en ny industriell epok som 
pionjärföretaget Toyota kunde inleda redan för 50 år sedan.
Jan Helling · Lean-veteran

På www.produktionslyftet.se fi nns en längre version av ledaren/
artikeln med en historisk tillbakablick – missa inte den!

Finansiärer Intressenter

Viktiga datum/kalendarium
· 3 december – sista anmälningsdag för Produktionslyftsföretag
· 30 januari – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 7 februari – 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 28 april – 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Högtryck vid Hudiksvalls Företags Skola
1 november medverkade Produktionslyftets Hans 
Reich och styrelseordförande Göran Johnsson (se 
foto av Charlotta Carlsson) med föreläsningar vid 
Hudiksvalls Företags Skola. HFS skrev efteråt: ”Efter-
middagen med Produktionslyftet har gett en enorm återkoppling! 
Flera företag har redan beslutat sig för att börja arbetet med att 
införa Lean …” Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Uppmärksammad satsning hos Furhoffs
AB Furhoffs Rostfria, ett av våra pilotföretag, 
uppmärksammades av Skövde Nyheter, 
lokaltidningen som skrev om både företaget 
och satsningen. Bilden visar fr v vd Björn Furhoff, förändringsledare 
Jan Adolfsson och Produktionslyftets Birgitta Öjmertz – mer vet 
Lean-coach roger.lundin@produktionslyftet.se.

Kockums Maskin visade Produktionslyftet på Elmia
Elmia Subcontractor genomfördes 6-9 november. Kockums 
Maskin AB ställde ut och presenterade sig även som pilotföretag. 
Enligt Lean-coachen blev satsningen uppmärksammad – mer kan 
han berätta på lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Malmöseminarium med japanska förtecken
Den 8 november arrangerades ett ”Japanseminarium” för att 
inspirera företag i samhällsbyggnadssektorn kring japansk 
produktionsfi losofi , en uppföljning av Boverkets/Byggkostnads-
forums studieresa till Japan våren 2007. Arrangemanget lockade 
ett 30-tal deltagare. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Stark uppslutning kring Lean i Uppsala vid Proffi ce-möte
Över hundra deltagare, många kunder till Proffi ce, inspirerades 
av Lean enligt Produktionslyftets modell 
med insiktsseminarier. Förutom Hans 
Reich medverkade Toyota Sveriges 
marknadschef Dag Lotsander med Lean 
utifrån ett marknadsperspektiv. Mer vet 
anders.hugnell@produktionslyftet.se.

T v: 170 personer lyssnade till bl a 
Produktionslyftet och Scania.

Ovan: Scanias Melker Jernberg (Plant 
Manager) till vänster och Thomas 
Karlsson (Senior Vice President).


