
Ställtidseffektivisering hos Smekab i Önnestad
I mitten av november genomfördes en SMED-övning på en manu-
ell svetsning hos Smekab. Enligt statistik har omställningen tagit 
strax under en timme, men en stor del materialhantering och vän-
tan på truckförare ingick då. Nu är en handlingsplan skapad för att 
effektivisera ställtiden och exempel finns på minskad ställtid med 
ca 30%. Mer vet lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Användbar standard hos Voith i Hudiksvall
Standardisering av ar-
betssätt inom avsyning 
ledde till både föränd-
rade rutiner inom avsy-
ningen samt en helt ny 
mall för hur ett arbets-
sätt ska dokumenteras. Den nya mallen, som är enkel och tydlig, 
används nu på fler avdelningar inom företaget. Mer information 
har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Administrativ värdeflödesanalys vid Westbaltic Components
I slutet av november genomfördes en administrativ värdeflödes-
analys på ett månadsbokslut för Westbaltic Components i Norrkö-
ping. Ledtiden är starkt beroende av hur in-datan och informatio-
nen hanteras och bokslutet har krävt en hel del övertid. Resultatet 
av det framtida läget och handlingsplan blev dock tillfredsställan-
de med kortare ledtid och mindre övertid. De har dessutom fått yt-
terligare insikter om verksamheten. För mer information kontakta 
jens.von.axelson@produktionslyftet.se.

Lean-spel med engagemang hos Mekanotjänst i Hudiksvall
Det var mycket bra engagemang vid Lean-introduktion och 
Lean-spel på Mekanotjänst. Ett snabbt och bra resultat bådar 

gott inför fortsättningen. I december 
genomfördes steg 1-3 av 5S, där det 
bestämdes att alla skulle få minst 
en timme per vecka fram till jul för 
att färdigställa. Mer information har 
anders.hugnell@produktionslyftet.se.

”Produktionslyftet har nått sitt mål”
Produktionslyftet har som program varit operativt i tre år och 
har kunnat redovisa positiva resultat på flera plan. Beslut har 
precis tagits för ytterligare en treårsperiod. I denna månads 
artikel erbjuds en bedömning av Produktionslyftets insatser 
baserad på fakta och utdrag från rapporter, utvärderingar och 
externa källor, där andra bedömt värdet och resultatet av 
Produktionslyftets insats.
De flesta underlag är hämtade från Rambölls utvärderingar av 
Produktionslyftet samt rapporter från Produktionslyftets följe-
forskare i det interaktiva forskningsprojektet. Rambölls bedöm-
ning av Produktionslyftets måluppfyllelse bygger på intervjuer 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!

Produktionslyftet går in i en ny 
spännande fas

Den första avtalsperioden för 
Produktionslyftet går nu mot sitt 
slut. Med stolthet kan jag konstatera 
att de tre år som perioden omfattat 
har varit mycket framgångsrika. Av 
många goda resultat vill jag speciellt 
lyfta fram två extra viktiga. Först och 
främst har ett stort antal företag kun-
nat lyfta sin effektivitet, och därmed 
lönsamhet, tack vare insatserna från 
våra duktiga utbildare och coacher. 
Trots en djup lågkonjunktur har en-
gagemanget hos deltagande företag 

också varit på topp, och vi kan se de konkreta resultat det lett 
till. För det andra har en nationell struktur börjat byggas upp, 
där resurser inom institut och högskolor samordnats. Detta 
har i sin tur lett till att vi kunnat utnyttja många goda krafter 
runt om i landet, för att kunna utbilda och coacha många 
företags personal på ett effektivt sätt.
När vi nu går in i Produktionslyftets andra avtalsperiod är det 
med nya utmaningar som ska göra satsningen ännu vassare. 
Inte minst är avsikten att skapa en ännu bättre nationell täck-
ning när det gäller tillgång och närhet för såväl utbildningar 
och coachning. Vårt främsta verktyg här är att engagera fler 
regionala samarbetspartners och vi välkomnar därför Ble-
kinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Mälardalens 
Högskola och Mittuniversitetet in i programmet. Jag vågar 
därför utlova att Produktionslyftet även kommande tre år 
kommer bidra till att en lång rad av företag ökar sin effektivitet, 
över hela vårt avlånga land.
Mats Lundin · VD Swerea IVF
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Viktiga datum/kalendarium
· 3 mars – 7,5p-utbildning i Lean – Gävle
· 17 februari – 7,5p-utbildning i Lean – Halmstad
· 4 maj – 7,5p-utbildning i Lean – Göteborg
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Huvudmän Partner

med samtliga deltagan-
de 25 företag som togs 
in under 2008, samt 
intervjudata som sam-
lats in av det interaktiva 
forskningsprojektet 
avseende Produktions-
lyftets tio pilotföretag. I 
sann Lean-anda finns det dock alltid plats för förbättringar, vilket 
vi nu har ytterligare tre år att visa!
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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