
Tillväxt med Lean-tänk från start – välkommen till HP Tronic!
Många av grundtankarna bakom Lean fanns med från start 
när Stefan Hörberg och Hans Petersson grundade sitt fö-
retag: Synen på medarbetare, leverantörskontakter, kund-
samarbete etc. Företaget konstruerar och producerar på 
uppdrag industriella elsystem, kablage och testsystem, men 
produktionssystemet har inte riktigt hunnit med deras kraftiga 
tillväxt. Lean-insikten har vuxit fram inifrån företaget genom 
en minst sagt spännande resa.

– Vi anstränger oss för att få med alla aspekter bakom sats-
ningen, säger vd Stefan Hörberg. Konsolidering, tillväxt, lön-
samhet. Vi ska trimma oss varje dag, inte samla extra kilon!
Läs hela artikeln om HP Tronic på www.produktionslyftet.se.

Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 0707-80 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 0708-32 19 38 · bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Huvudmän

Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Allt är möjligt!

– Det går inte, förklarade jag för 
koncernens Lean-manager som var 
på besök.
Detta hände för fem år sedan då jag 
arbetade som Lean-koordinator på 
ett stort globalt företag inom bilindu-
strin. Managern hade precis undrat 
varför vi inte använde kanban-
styrning och supermarket för färdigt 
gods i just den här produktionslinan. 
De närmaste fem minuterna ägnade 
jag åt att ingående beskriva alla pro-

blem och svårigheter för att få honom att förstå att ”it wasn’t 
possible”! Då avbröt han mig, spände ögonen i mig och röt:

– Nu vill jag inte höra mer om att det inte går! Förklara istället 
hur ni ska lösa problemen!
Han var hård, den gode fransmannen, men jag erkänner: 
Han hade rätt. Ofta gör vi det alltför lätt för oss när vi säger 

”Det går inte!” Att acceptera, eller till och med försvara, sina 
problem skapar inga förbättringar. Vi måste tänka att allt 
är möjligt! Det kanske inte är lätt och det kanske inte kan 
genomföras precis just nu, men allt går att lösa! Rätt mental 
inställning skapar förutsättningarna när företaget är ute på sin 
Lean-resa. Då man inför Lean och utmanar sin verksamhet 
kommer problem och svårigheter upp till ytan. För att vara 
framgångsrik i Lean-arbetet krävs att man har en vilja att 
lösa problemen, att man är beredd på att hitta nya vägar och 
dessutom vågar följa dem. Jag brukar tänka så här: För fyrtio 
år sedan landsteg människan på månen. Lyckas man med 
det, då är allt möjligt!
Ann Blom · projektledare IUC Kalmar AB

FEB
2008

Finansiärer Intressenter

Viktiga datum/kalendarium
· 6 mars – SGFs vårkonferens med Lean inriktning – Jönköping
· 3 april – Effektivare processer för högre lönsamhet – Halmstad
· 28 april – 7,5p-utbildning i Lean – Jönköping
· 5 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Luleå
· 15 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se även kalendariet på www.produktionslyftet.se!

Sveriges Gjuteritekniska Förenings vårkonferens 6-7 mars
SGFs vårkonferens 6-7 mars i Jönköping är 
ett samarbete med Swerea Swecast AB och 
Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Med-
verkar gör Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz 
samt Mikael Thulin (JTH) och Lars-Gustaf Gustafsson (Swerea 
Swecast), Lean-coacher i Produktionslyftet. Program finns på
www.sgf-ghs.com – mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Hög aktivitet hos Rapid Granulator i Bredaryd
Produktionslyftsföretaget Rapid Granulator genomförde i slutet 
av januari en Lean-introduktion för en första grupp av personalen. 
Det var som vanligt högt tempo och aktiva deltagare från Rapid – 
mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Effektivare processer för högre lönsamhet 3 april
Missa inte seminariet i Halmstad 
om Lean med konkreta exempel 
från olika företag, ett samarbete 
mellan TEK i Halmstad, IRC i Ljungby och Produktionslyftet. Mer 
vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets första verksamhetsår
Under Produktionslyftets första verksamhetsår kom arbetet med 
företagen igång kvartal fyra. Alla företag har genomgått de första 
stegen med stöd av våra Lean-coacher. Utgångspunkten för ut-
bildningen har varit 7,5-poängskursen i Lean produktion. Mer vet 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Imponerande produktion hos VCE i Arvika
14 februari bjöd IUC Wermland in till 
ett Lean-seminarium i Arvika med 
Volvo Construction Equipment som 
värd för 80-talet deltagare. På bilden 
Produktionslyftets Hans Reich mel-
lan  IUC Wermlands Torsten Norén 
(tv) och Bo Warg, tillika Lean-coach i 

Produktionslyftet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

På bilden från vänster: 
Stefan Hörberg (vd), 
Sabina Kujundzic, 
(produktionstekniker/
Leankoordinator), David 
Axelsson (kvalitetschef), 
Olle Björk (produktionschef) 
och längst till höger Niklas 
Åhman (produktionsledare).


