
En tillbakablick med framtidstro
Produktionslyftet har varit verksamt sedan 2007 och 
vi arbetar i dagsläget för en breddning och ytterligare 
förlängning av programmet. Verksamheten baseras på 
gjorda erfarenheter, varför en tillbakablick är på sin plats 
för att lyfta fram de långsiktiga effekterna vi eftersträvar.
Artikeln omfattar en sammanfattning av olika utvärde-
ringar, undersökningar och reflektioner som genomförts 
under året – och som lovar gott för den kommande 
verksamheten. Bland annat har en av Produktionslyftets 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Nationell spetskunskap 
och regional närhet
Så har ännu ett år gått och ett nytt 
står för dörren. Som ni kan läsa i 
artikeln i detta nyhetsbrev har Pro-
duktionslyftets effekter utvärderats 
från olika perspektiv och en positiv 
bild träder fram. De företag vi främst 
tittat på är de som började sitt arbete 
under Produktionslyftets första period, 2007-2010. Vår 
målsättning är att företagen, genom ständigt förbätt-
ringsarbete, långsiktigt ska leverera mer kundvärde 
effektivare och med bättre förutsättningar för de egna 
medarbetarna. Att det händer mycket spännande hos 
företagen – inte bara under de 18 månader som coach-
ningen pågår – är något som vi verkligen gläder oss åt!
Samtidigt har vi under året lagt stor energi på att också 
blicka framåt och se hur vi de kommande åren ska 
kunna utveckla verksamheten ytterligare. Vi har en mål-
sättning att utveckla vårt upplägg för breddning i både 
bransch och företagsstorlek samt fördjupa i innehållet 
och vi vill utveckla samverkan och stärka de regionala 
strukturer som möjliggör regional finansiering. Vi vill 
nå ut till företag i hela Sverige och långsiktigt kunna 
ge stöd till företagen utifrån grundtanken om nationell 
spetskunskap och regional närhet.
Jag ser fram emot ett fortsatt gott och utvecklande sam-
arbete under det kommande året och önskar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör
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Viktiga datum/kalendarium
· 30 januari – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 6 februari – seminarium Lean för byggsektorn – Nässjö
· 12 februari – Lean produktion 7,5 hp – Karlstad
· 19 februari – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Byggstenarna rullar på i Alfta
Uppföljning av en SMED-aktivitet genomför-
des hos Acab i Alfta i mitten av november, där 
styrgruppen har tillsatt en grupp med ansvar 
för genomförandet. En handlingsplan har tagits fram baserad på 
förbättringsförslag från en tidigare ”SMED-dag”. Även arbetet 
med de föregående byggstenarna flyter på bra och diskussioner 
har inletts kring nästa byggsten, Förbättringsgrupper. Mer infor-
mation har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Välbesökt och välorganiserat hos Gårö
Hos Gårö Plåtprodukter i Gnosjö genomfördes ett uppskattat se-
minarium i november med bland andra företagets vd Daniel Pet-
tersson som brinner för såväl Gnosjö-anda som för Lean. Daniel 
gjorde sitt bästa för att inspirera det dryga 50-talet deltagare med 
ett mycket professionellt upplagt arrangemang! Mer information 
har larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Tidig julklapp till Höganäs Verkstads
En extra julklapp fick medarbetarna på 
Höganäs Verkstads AB genom ett stu-
diebesök på det tidigare Produktions-
lyftsföretaget Smekab i Önnestad. Sme-
kabs medarbetare hade lagt ner stor 
omsorg på vilka som skulle guida runt, 

vilket innebar att det blev en god mix av produktionschef, arbets-
ledare och operatörer. Även de fackliga ombuden var med och 
ledde runt vilket tydliggjorde det goda samarbetet mellan fack och 
arbetsledning. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Ambition och struktur hos Mora of Sweden
I slutet av november genomfördes en statusgenomgång av in-
förda arbetssätt hos Mora of Sweden. Företaget har en ambitiös 
och strukturerad plan kring 5S-arbetet i hela organisationen, vär-
deflödesanalyser används kontinuerligt och planerna gällande or-
der- och produktionsflöde både följs och utvecklas. Ledningsgrup-
pen förbereder sin fortsatta resa efter Produktionslyftet och lägger 
mycket kraft på att vidareutveckla sitt produktionssystem. Mer vet 
peter.lundin@produktionslyftet.se.
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