
Lean-seminarium med studiebesök
Den 7 december arrangerade Produktionslyftet tillsammans med 
IUC Wermland ett inspirationsseminarium i Sunne. Bland annat 
berättade Tom Kolm, WCM-koordinator och Erik Håkansson, Pro-
duktionschef på Tetrapak PM, om Tetrapaks resa för att få det 
japanska TPM-institutets pris ”TPM Exellence Award”. Seminariet 
avslutades med studiebesök på Tetrapak PM och Miller Graphics 

– mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.
 
Praktisk verklighet hos Westcoast Windows

Vid ett möte med ledningsgruppen hos 
Westcoast Windows i november diskutera-
des produktflödet på plats i verkstaden. På 
träavdelningen ser personalen goda möjlig-
heter till att deras ställtider kan kortas; trä-
avdelningen ska startas som pilotområde 

och därefter måleriet. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Scana Steel satsar på förbättringsgrupper
Hos Scana Steel Björneborg genomfördes en presentation av 
workshoparna kring förbättringsgrupper och standardiserat ar-
betssätt inom styrgruppen med genomgång av hur dessa är upp-
byggda och tänkta att användas. Efter diskussioner i mitten av 
månaden om innehållet togs beslutet att förbättringsgrupper ska 
köras i alla tre pilotgrupper, medan företaget avvaktar med stan-
dardiserat arbetssätt. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Ladda ner Produktionslyftets Metoder & lärdomar
Boken Metoder & lärdomar har tagits 
fram för att tillgängliggöra Produk-
tionslyftets arbetssätt och metodik 
för andra intressenter och aktörer. 
Boken, som kan laddas ner via Pro-
duktionslyftets hemsida, summerar 
våra erfarenheter, våra utvärderares 
insikter samt deltagande företags 
framgångsexempel. Mer information 
har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

En företagsresa utan slut
I några kommande artiklar tänkte vi presentera ett antal 
företag som vi följt upp efter deras medverkan i Pro-
duktionslyftet. Det är ett axplock med både exempel på 
svårigheter och problem, men främst exempel som visar 
företagens engagemang trots yttre påverkan – och hur 
grundtankarna i Lean etablerats. Följ med på företagens 
inspirerande Lean-resa med Produktionslyftet! Ca 60 fö-
retag har under Produktionslyftets första programperiod 
påbörjat sin resa och i den här artikeln presenterar vi 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

God Jul & Gott Nytt År!
Det är samma sak varje år – när 
julen närmar sig tänker jag att tiden 
omöjligt kan ha gått så fort! Samti-
digt, när jag tänker efter, så har det 
hänt en hel del sedan det var som-
mar och varmt. Och jag tror att ni är 
fler som känner så, 2010 är inget un-
dantag! Vi har i Produktionslyftet haft 

en intensiv höst som har bestått av tre huvuddelar: Av-
slut av Produktionslyftets första programperiod, fortsatt 
arbete i Produktionslyftets andra period och förberedel-
ser inför Produktionslyftet del 3. I Produktionslyftet 1 av-
slutade de sista företagen sitt arbete tillsammans med 
oss under oktober och påbörjade därmed nästa spän-
nande fas av sitt Lean-arbete (se månadens artikel). 
Arbetet i Produktionslyftet 2 har samtidigt fortsatt med 
med ett antal välbesökta insiktsseminarier, kursstarter 
av Lean produktion 7,5 hp och inte minst uppstarter av 
arbetet i nya Produktionslyftsföretag. Vi lär ut vikten 
av att tänka långsiktigt vilket vi försöker göra genom 
att dels fortsätta bygga en stark nationell struktur med 
regional närvaro, dels genom att redan nu planera och 
arbeta för ett Produktionslyftet 3. I Produktionslyftet 3 
vill vi ta vara på den struktur och den kunskap vi alla 
gemensamt byggt upp och fortsätter bygga på. Tack 
alla för ett gott samarbete under det gångna året; vi ser 
fram emot ett spännande år även 2011!
Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År till er alla!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 12 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
· 18 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Södertälje
· 26 januari – start 7,5p-utbildning i Lean – Karlshamn
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

fem av dem som – alla 
på sitt sätt – anammat 
Lean genom sin resa 
med Produktionslyftet. 
Läs hela artikeln på
www.produktionslyftet.se!

”Vår nya ordrar hade hamnat 
utomlands utan Lean.”


