Produktionslyftet – bättre, bredare och längre
Produktionslyftet har i drygt sex år utvecklat svensk tillverkningsindustris inneboende förmåga att
stärka sin konkurrenskraft. Hittills har cirka 160 företag deltagit och med den erfarenheten i bagaget har
programmet förlängts. Nu öppnas Produktionslyftet för alla typer av företag där en ny hemsida också
ger enklare tillgång till information.
Med förlängt förtroende från huvudfinansiären Vinnova fortsätter Produktionslyftet arbetet med att hjälpa
Sveriges företag att effektivisera sina processer. Som Vinnova skriver på sin hemsida: ”Jämfört med en stor
grupp referensföretag har företagen inom Produktionslyftet förbättrat sina nyckeltal betydligt mer än
referensbolagen.” Under 2013 tas därför ytterligare företag in i programmet från en ordentligt breddad
målgrupp.
– Från att initialt fokuserat på medelstora företag inom traditionell verkstadsindustri har vi idag breddat oss
på flera sätt, säger Produktionslyftets Hans Reich. Vi kan träna och utbilda allt från små företag till företag med
många hundra anställda. Vi är också betydligt bredare vad gäller branscher.
Produktionslyftet har utvärderats på flera sätt, också av oberoende aktörer. På hemsidan under fliken ”Om
Produktionslyftet” finns en sammanställning av några av de senaste, från bland andra Vinnova/SP och IF Metall,
samt ett antal reflektionsartiklar från tidigare Produktionslyftsföretag.
På hemsidan under ”Vårt erbjudande” finns också en beskrivning
av de nya möjligheterna och förutsättningarna för ett
deltagande i Produktionslyftet, med en breddning både storleksoch verksamhetsmässigt. Fler typer av företag kan helt enkelt dra
nytta av de erfarenheter som Produktionslyftets har byggt upp
sedan starten 2007.
Läs mer på www.produktionslyftet.se och kontakta gärna
Hans Reich för mer information eller svar på frågor:
hans.reich@produktionslyftet.se · 0730-79 42 36
Bild från AB Furhoffs Rostfria, ett
tidigare Produktionslyftsföretag.

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen, finansierat av VINNOVA, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och medverkande företag
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– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

