
Stark framtidstro hos Lean-arbetande företagsvittnen
Den 3 april genomförde Produktionslyftet ett i raden av våra 
många insiktsseminarier. Arrangemanget var som vanligt 
uppskattat och ledde till både intressanta diskussioner och 
kontakter. En avgörande faktor för seminariernas framgång är 
de samarbetspartner vi har lokalt. I det här fallet var det TEK 
(Teknik och Kompetenscentrum AB) i Halmstad, med vilka vi 
genomfört flera lyckade arrangemang. Den andra partnern 
var IRC (Idé & ResursCentrum AB) i Ljungby som vi också 
samarbetat med tidigare. Extra glädjande med seminarierna är 
att vi får med oss fler och fler företag. De flesta är engagerade 
i Produktionslyftet, men vi har även med dem som arbetar med 
Lean på egen hand. Det gemensamma är att de kan berätta 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Samarbete krävs för kompetens-

lyft i samhällsbyggnadssektorn
Effektivitet inom och utveckling av sam-
hällsbyggnadssektorn har mycket stor 
betydelse för att säkerställa att Sverige har 
de bästa förutsättningarna för en hållbar 
samhällsutveckling och ett effektivt och 
konkurrenskraftigt näringsliv. De flesta ak-
törer inom samhällsbyggnadssektorn i Sve-
rige är överens om att sektorn har många tillkortakommanden. 
En viktig förklaringsfaktor är att forsknings- och utvecklings-
insatser aldrig varit högt prioriterat på ett övergripande plan i 
samhällsbyggnadssektorn. Idag ser vi en splittrad sektor med 
nationellt perspektiv och delvis dåligt rykte. Det finns mycket 
kunskap i sektorn, men det finns också kunskapsluckor. 
Genom att applicera ett mer systematiskt förhållningssätt 
och utveckla metoder och standarder för att minska risker, 
osäkerheter och oönskade variationer kan kostnaderna 
sannolikt minskas avsevärt över tiden. För att sektorn ska 
få en systematisk kunskapsöverföring så behöver den följa 
utvecklingen via forskning och överföra information, skapa 
insikter och fortbildning via utbildningsinsatser på olika nivåer. 
Sektorn måste skapa en ny kultur som utgår från att möta 
kundernas/brukarnas behov och som bygger på att skapa ett 
hållbart samhälle. En ny kultur kan skapas med kompetens 
och kunskap som omfattar allt från god beställarkompetens, 
god teknik-, metod- och materialkunskap, effektivt arbetssätt, 
verkningsfull kunskapsöverföring och excellent forskning. Jag 
rekommenderar att privata och offentliga aktörer samarbetar 
för att definiera ett forskningsprogram för ett exceptionellt 
kunskaps- och kompetenslyft i samhällsbyggnadssektorn.
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist · Styrelseproffs
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Viktiga datum/kalendarium
· 4 sep – 7,5p-utbildning i Lean – Hudiksvall
· 25 sep – Lean-seminarium – Lindesberg
· 9 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Arvika
· 30 okt – 7,5p-utbildning i Lean – Kalmar
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Engagemang och förståelse – nyckelfaktorer inom Lean
PlymoVent har, efter att ha utvecklat sitt produktionssystem och 
introducerat all personal till Lean, 
gjort de första stegen i 5S på två pi-
lotgrupper. En tvådagars workshop i 
Värdeflödesanalys med en tvärfunk-
tionell förbättringsgrupp har resulte-
rat i en handlingsplan för arbetet. En 
längre artikel om företagets Lean-ar-
bete kommer inom kort – mer information har Produktionslyftets  
Lean-coach hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Indexator engagerar sig i Produktionslyftet
Indexator fick i slutet av mars besök av Produktionslyftet för en 
presentation av Produktionslyftet, vår metodik samt för påskrift av 
avtalet. Företaget skapar en ny tjänst som ska fokuseras på Lean- 
och kvalitetsarbetet. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Furhoffs planerar för Lean-arbete även på kontoret
En planering för fortsatt arbete på konto-
ret gjordes i mitten av maj hos Furhoffs 
Rostfria. I planeringsarbetet deltog bl a 
Produktionslyftets Lean-coach och före-
tagets koordinatorer. Bilden från tidigare 
besök visar Björn Furhoff (t v) med Pro-
duktionslyftets Birgitta Öjmertz – för mer 

information kontakta roger.lundin@produktionslyftet.se.

Uppföljning av 5S och revisionsmall hos Autotube
Hos Autotube har steg två av 5S-arbetet genomförts på områ-
det Preplant med Produktionslyftets Lean-coacher som utbildare. 
Uppföljning av arbetet sedan steg ett genomfördes med intres-
santa kommentarer kring detta. Företaget har jobbat vidare på 
fredagseftermiddagarna med ett mycket gott resultat. Steg två 
hade fokus på de två punkterna Standardisering och Skapa vana 
(uppföljning). En test av mallen för 5S-revisioner genomfördes 
också, vilken fungerade bra och gav förslag på förbättring. Mer 
information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Huvudmän

om sina praktiska resultat, vilket är 
en stor inspiration för deltagande 
åhörare. I Halmstad var det över 
100 personer som lockats till semi-
nariet och i denna artikel får du ett 
axplock av vad de fick sig till livs – 
läs hela den intressanta artikeln på 
www.produktionslyftet.se!

Göran Johnsson, Produktionslyftets ord-
förande, höll en uppskattad introduktion 
vid seminariet i Halmstad.


