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En moderniserad svensk modell
I slutet av maj månad har vi vårt första
möte i styrelsen för Produktionslyftet och
det känns angeläget att komma igång. Vi
som fått förtroendet att sitta i styrelsen
har olika erfarenheter och olika bakgrund.
Det tror jag är bra. Det känns också bra
att Teknikföretagen och IF Metall redan
från start gemensamt har understrukit
hur viktigt de tycker vårt arbete är. Jag
känner också stor tillfredsställelse över
att IVF och Chalmers är de som ska dra det tunga lasset när
det gäller att operativt jobba med produktivitetsförbättringar
och utbildning. Lite förenklat kan man säga: ”Det handlar inte
om att jobba hårdare – det handlar om att jobba smartare.” Den
metod som används i Produktionslyftet är i huvudsak samma
metod och samma tänkande som ingår i begreppet Lean
Production. De som mest effektivt har använt denna metod är
de japanska företagen och det främsta exemplet är Toyota. I
vårt jobb ska vi dock inte härma vad de har gjort; vi ska göra
vårt förändringsarbete med de förutsättningar vi har i vår
tradition. Och detta räcker mer än väl! Vi har varit och är ett bra
produktionsland. Det kan vi fortsätta att vara, men observera
att det är många länder som vill detsamma. I många av de
länderna har de väsentligt lägre arbetskraftskostnader än vad
vi har. Vårt svar på detta måste då bli att vi investerar i modern
produktionsutrustning och – än viktigare – att människorna i
arbetsorganisationen får förutsättningar att jobba på bästa
möjliga sätt. Vi drar nu igång vårt arbete. Vi kommer att
handfast finnas på flera företag med våra experter. Vi kommer
också att bedriva utbildnings- och opinionsbildningsarbete, allt
i syfte att öka antalet arbetstillfällen i industrin. Med växande
resurser där följer möjlighet till bättre service och välfärd. Därför
passar Produktionslyftet alldeles utmärkt in i en moderniserad
svensk modell.
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Utförligare versioner av notiser och fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!
Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli
pilotföretag i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell
tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker
under maj och arbetet startar efter semestern. På vår hemsida
finns en länk för intresseanmälan – anmäl ditt intresse redan idag!
Master i Lean Operation
Industrin ökar kraven på fler
utbildningar i effektiv produktion.
För att möta efterfrågan kommer ett
stort antal kurser att utvecklas för
att komplettera vår framgångsrika
fempoängskurs i Lean produktion.
Några exempelvis är Lean Maintanance, Lean Product
Development, Manufacturing Planning and Control och Lean
Automation – Rightomation, med fler. Vi samarbetar med företag i
utformningen av paketet, men vi vill att fler företag tar kontakt med
oss som kravställare. Kontakta Dan Carlsson på Industrihögskolan
på Chalmers, www.industrihogskolan.com.
Fortsatt stort Lean-intresse inom byggindustrin
26 april hade stora delar av byggindustrin
stämmor i Stockholm. Produktionslyftet var
inbjudna med Hans Reich som föreläsare
med tema ”Vi behöver lära oss att bli mer
effektiva för att behålla jobben”. Mer vet
hans.reich@produktionslyftet.se.
Studiebesök hos japanska Lean-företag
En studieresa till Japan arrangerades
av Byggkostnadsforum den 7-15
april med syfte att se hur japaner
använder Lean i sitt husbyggande. Från Produktionslyftet deltog
bl a Magnus Widfeldt och Hans Reich, som fick med sig idéer hem
till svensk industri. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Produktionslyftet – seminarium i Ljungby den 29 maj
Tillsammans med TEK i Halmstad arrangeras seminariet
Produktionslyftet i Ljungby den 29 maj. Framgångsrika företag
används som goda exempel och berättar om stt Lean-arbete. På
seminariet får deltagarna också mer kunskap om Produktionslyftet
genom Hans Reich. Se www.kompetenscentrum.se (gå in under
temadagar/seminarier).

Strategisk satsning på Lean ger långsiktiga resultat för Spring Systems AB
Sedan Spring Systems AB inledde sin satsning på Lean i
maj 2006 har resultaten inte låtit vänta på sig. Företaget i
Torsås startade sin Lean-resa innan Produktionslyftet hade
kommit igång, men de utgör ett närmast perfekt exempel på
arbetssättet. Om utvecklingen fortsätter lika bra hoppas vi snart
få se ett nätverkssamarbete mellan Produktionslyftet, Spring
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Systems och intresserade
regionala aktörer – allt för att
sprida erfarenheterna vidare
till andra företag. Läs hela
den intressanta artikeln på
www.produktionslyftet.se.
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