
Inspirerat om Lean i Ljungby
Inför sommaren arrangerade Produktionslyftet 
i samarbete med TEK i Halmstad och Idé & 
Resurscentrum ett inspirationsseminarium i 
Ljungby. Arrangemanget lockade ett 70-tal 
deltagare som fi ck höra både mindre och större 
företag berätta om sina satsningar inom Lean. 
Curt Åberg, Supply Chain Development vid 
Scania, berättade bland annat att Scania lägger 
beställningar för 30 miljarder per år hos ca 800 
leverantörer, främst mindre och medelstora 
företag. Johan Svenningsson från Volvo 
Technology presenterade programmet SwePS, 

för vilket han även är projektledare, 
för alla intresserade. Dessutom deltog 
Bjurab, Lindab och Electrolux förutom 
Produktionslyftets Hans Reich. Läs hela 
artikeln på www.produktionslyftet.se.
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Utförare

Utförligare versioner av notiser och fl er artiklar fi nns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Goda exempel ger Trovärdighet
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Produktionslyftet ska stärka svenska 
företag. Med exemplens makt ska vi visa 
hur medelstora tillverkande företag kan 
förnyas genom medarbetares engagemang. 
För att skapa ett långsiktigt och excellent 
kompetensstöd är Trovärdighet en av de 
viktigaste egenskaperna att utveckla. Om 
tillverkande företag, och alla goda krafter som 
arbetar för företag, tror på Produktionslyftets förmåga att 
bidra till förnyelse, så kan vi nå resultat. Som tidigare ledare 
pekat på måste ett förändringsarbete få helhjärtat stöd från 
ägare och ledning. Och man ger bara sitt fulla stöd om man 
verkligen tror på genomförandet och genomföraren. Jag tror 
att alla engagerade i Produktionslyftet kan bidra till att bygga 
trovärdighet för satsningen. Det är nu i uppstarten som vi 
kan sätta kulturer och strukturer på plats. Vi kan ställa krav 
och stötta, vi kan visa vår expertis och vi kan genom de 
första goda exemplen skapa Trovärdighet. Trovärdighet för 
Produktionslyftet skapas också i att ständigt ifrågasätta sina 
egna arbetssätt och metoder. Liksom förbättringsarbetet hos 
företagen bygger på att ständigt ifrågasätta invanda mönster, 
så måste vi själva sträva efter ständiga förbättringar som 
experter och som organisationer. Vi ska bygga vidare på 
redan goda arbeten och lyfta oss till nästa nivå. Tillsammans 
kan vi skapa en verkligt professionell och stark struktur som 
långsiktigt bidrar till en fortsatt stark tillverkande industri i 
Sverige. Ett första steg är goda exempel som ger trovärdighet.
Magnus Wiktorsson · programledare Vinnova

Piloter och coacher på plats
Vecka 33 och 34 innebar lite av 
ett avstamp för Produktionslyftet. 
Vecka 33 hade programmet 
en kick-off med planering för 
bl a Produktionslyftets Lean-
coacher. Veckan därefter var 
det Produktionslyftets styrelse-
möte, där första omgången 
av pilotföretag identifi erades. Avtal med företagen tas fram i 
månadsskiftet augusti/september. Allt på plats för det inledande 
operativa arbetet, kantat av ett inspirerande intresse från 
företagens sida! Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Stort intresse för Produktionslyftets 5-poängskurser i Lean
Alla pilotföretag skickar medarbetare på vår 5p-kurs. Efterfrågan 
är dock större än så och fl era regionala samarbetspartners har 
engagerat deltagare långt över förväntan. Ytterligare en kurs är 
därför inlagd med start under november – anmäl ditt intresse på vår 
hemsida redan nu! Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Bred geografi sk spridning bland Produktionslyftets företag
Företag från hela landet deltar i Produktionslyftet. Efterfrågan 
har varit så pass hög att ett antal företag inte kom med i första 
omgången. Bara i region Sydost har Lars Eskilsson vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping fört en dialog med åtta företag. Dialogen 
med alla företag som inte kommit med fortsätter och möjlighet 
fi nns att komma med som pilotföretag i nästa omgång. Mer vet 
lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Populärt Produktionslyftet i media och möten
Produktionslyftet syns i både media och på olika möten. Några 
omskrivna evenemang den närmaste tiden där Produktionslyftet 
är engagerade är Lean Forum Konferens och Scanautomatic. Vi 
har även medverkat vid fl era regionala sammandragningar och 
lokala nätverksträffar – sedan årsskiftet har vi föredragit för ca 
650 personer! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Finansiärer Intressenter

Kommande arrangemang
· 3 september – 5p-utbildning i Lean – Göteborg
· 27 september – 5p-utbildning i Lean – Färgelanda
· 2 oktober – Lean Forum Konferens – Göteborg
· 22 oktober – 5p-utbildning i Lean – Sibbhult
· 8 november – 5p-utbildning i Lean – Halmstad
· november – 5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se intresseanmälan på www.produktionslyftet.se!

Johan Svennings-
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