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Metoder och lärdomar till stöd för andra
De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: 
De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är helt av-
görande för många mindre samhällens överlevnad. För att utveckla en 
effektiv och värdeskapande produktion genomför många större företag, 
såsom Scania och Electrolux, egna omfattande satsningar. KK-stiftel-
sen, VinnoVa och Tillväxtverket identifierade gemensamt ett behov att 
stöda medelstora och mindre företag att utveckla sin produktionskom-
petens på motsvarande sätt. Detta ledde till den nationella satsningen 
Produktionslyftet, med de övergripande målen (förenklade):

•	 Stärkt	produktionskompetens	hos	medelstora	företag
•	 Stärkta	förädlingskedjor	av	små,	medelstora	och	stora	tillverkningsföretag
•	 En	etablerad	nationell	struktur	för	kompetensutveckling	mellan	näringsliv,	högskola	och	forskningsinstitut	avseende	

effektiv produktion.
Satsningen har finansierats gemensamt av ovan nämnda aktörer under perioden 2007-2010. Även arbetsmarknadens 
parter genom IF Metall och Teknikföretagen har medverkat genom eget arbete. Produktionslyftet har varit framgångsrikt 
och stärkt många företags produktionskompetens, som bland annat resulterat i sänkta produktionskostnader och nya 
affärsmöjligheter.	Verksamheten	har	utvecklats	och	drivits	av	ett	antal	samverkande	forskningsinstitut	och	lärosäten.
För framgångsrik utveckling av industriell verksamhet är förmågan att ständigt lära nytt och snabbare än konkurrenter 
avgörande. Effektiva metoder för kompetensutveckling är därför av största vikt. De metoder som används inom Produk-
tionslyftet kan vara ett stöd för andra satsningar inom produktion eller andra angelägna kunskaps- och kompetensom-
råden.	Vi	vill	därför	lyfta	fram	utvecklade	metoder	och	lärdomar	för	att	erbjuda	stöd	till	andra	satsningar	samt	stimulera	
till fortsatt utveckling av metoder för kompetensutveckling. Med sådana metoder kan den globala forskningens resultat 
snabbare komma till nytta i näringsliv och i samhällsutvecklingen i stort.
Produktionslyftets framgångsrika resultat har motiverat ett förlängt stöd fram till 2012. I förlängningen har den regionala 
förankringen	förstärkts.	Produktionslyftet	drivs	nu	av	Swerea	IVF	(samordnare),	Luleå	tekniska	universitet,	Mittuniversite-
tet, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska högskolan, Mälardalens högskola, Tekniska Högskolan i Jönköping, Chalmers 
tekniska högskola och Blekinge Tekniska Högskola. En handbok med metoder och lärdomar är av stort värde även för 
Produktionslyftets regionala verksamhetsutveckling.

Finansiärernas arbetsgrupp 
Olle	Vogel,	KK-stiftelsen;	Andreas	Larsson/Tero	Stjernstoft*,	VinnoVa;	Lennart	Sandberg,	Tillväxtverket

*Ledamot från hösten 2010

Från vänster: Olle Vogel, Andreas Larsson, 
Tero Stjernstoft*, Lennart Sandberg.
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Grunden är lagd för det fortsatta arbetet
Efter de initiala åren 2007-2010 har Produktionslyftets arbete kom-
mit in i en löpande verksamhet, efter att funnit sina former sedan 
starten.	Arbetet	har	startat	i	det	planerade	antalet	företagen,	trots	att	
lågkonjunkturen	under	perioden	satt	en	del	käppar	i	hjulen.	Coacher-
nas arbetssätt och kompetens har utvecklats och stärkts, vilket även 
märkts när någon coach slutat och ersatts av en annan – det har 
kunnat ske med betydligt mindre tapp i arbetet än under programmets 
tidigare skede. Samarbetet mellan programmets olika parter liksom 
engagemanget för arbetet är mycket gott. Produktionslyftets fokus är 
frågor	som	berör	och	där	många	tycker	sig	se	möjligheten	att	uträtta	
ett mycket viktigt arbete, där resultaten samtidigt känns konkreta.

Erfarenheterna från programmets tre första år har visat att efterfrågan 
på	kunskap	om	effektiv	produktion	–	Lean	–	ökar.	Inte	enbart	hos	
Produktionslyftets målgrupp utan i en mängd olika sektorer i samhäl-
let, också hos storföretag inom tillverkande industri. Det är ett fortsatt 
mycket positivt gensvar kring insiktsseminarierna. En framgång är 
också att vi lyckats planera in utbildningsinsatser på platser fördelat 
över landet. Det har funnits ett mycket stort intresse hos regionala 
aktörer att samarbeta kring detta. Det har också etablerats ett stort 
intresse att publicera vårt material i takt med att arbetet i företagen 
kommit igång och det finns numera gott om bra referensunderlag.

När det gäller andra delar bakom programmets framgång är samver-
kansformerna	en	viktig	aspekt.	Verksamheten	i	Produktionslyftet	är	
mycket mer komplext organiserad genom att den är mer integrerad 
mellan	partner	än	i	tidigare	liknande	program	och	projekt.	Ett	exempel	
är coachernas arbete med gemensam metodik. Den har visserligen 
varit resurskrävande, men vi ser den som en god investering för det 
fortsatta långsiktiga arbetet med att skapa en nationell struktur med 
verklig integrering. Även inom utbildningssidan ser vi sådana positiva 
exempel där kurser genomförs hos de olika partnerna. Chalmers har 
stått för kursen som helhet men också personer från övriga partner 
har medverkat i genomförandet och har tillsammans med Chalmers 

Innehåll

personal hållit i vissa 
kursmoment. 

Den kanske allra 
största utmaningen 
är att nå längre än till 
enskilda punktinsatser 
i företagen, att åstad-
komma ett paradigm-
skifte och en hållbar 
förändring. Företagens engagemang är en 
viktig framgångsfaktor i sig, där det stöd de 
får	är	litet	jämfört	med	den	totala	arbetsin-
sats	och	det	engagemang	de	själva	lägger	
ner. Det är företagens behov och efterfrågan 
som bestämmer programmets fortsättning – 
vår reflektion så här långt är trots allt att det 
fortfarande finns väldigt mycket att göra för 
Produktionslyftet!

Birgitta Öjmertz · Programdirektör
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1. Introduktion

Uppdraget

Produktionslyftet	erbjuder	medelstora	företag	inom	tradi-
tionell tillverkningsindustri utbildning och stöttning i det 
praktiska	förändringsarbetet	med	Lean	som	utgångspunkt.	
Syfte är att bidra till företagens utveckling mot effektiv 
produktion och en stark och uthållig förändringsförmåga. 
Företagen ska efter Produktionslyftets insats ha kraft och 
engagemang	att	på	egen	hand	driva	Lean-arbetet	vidare,	
med Produktionslyftets initiala stöd som grund.

En övergripande uppgift för Produktionslyftet är att skapa 
en samordnande effekt inom effektiv produktion i en 
nationell struktur för kompetensleverantörer, inbegripande 
institut, högskolor och regionala aktörer samt komplette-
rande kommersiella aktörer. I Produktionslyftet arbete ingår 
följande	delområden:

•	 Skapa	medvetenhet	om	förbättringspotential	och	
lösningsmöjligheter	samt	påverka	företagen	att	vidareut-
veckla sina verksamheter

•	 Initiera	ett	praktiskt	förankrat	och	långsiktigt	arbete	för	
att stärka verksamheten i företag samt aktivt stötta dem 
under startsträckan

•	 Påverka	och	skapa	insikt	hos	kunder	och	leverantörer	till	
medelstora företag om värdet av en effektiv produktion

•	 Långsiktigt	stötta	företagen	i	den	fortsatta	utvecklingen	
utifrån de olika behov som olika företag har och som 
uppkommer över tiden.

Företagen å sin sida ska ställa upp med egen personal, 
förändringsagenter och ett stort engagemang för att 
tillsammans med Produktionslyftet göra företaget effekti-
vare. Produktionslyftet ställer också krav på att företagens 

styrelser tar beslut på att starta förändringsarbetet och att 
företagsledningen aktivt och kontinuerligt deltar i föränd-
ringsarbetet.

Kort om arbetssättet
Produktionslyftet har tre tydliga områden i arbetet ut mot 
företagen. Initialt skapas insikt hos företagen om behovet 
av att effektivisera sina verksamheter. För att åstadkomma 
detta	erbjuder	Produktionslyftet	i	nästa	steg	företagen	
utbildning	för	att	ge	dem	bättre	förutsättningar.	Den	tredje	
delen omfattar sedan coachning hos företagen i det prak-
tiska arbetet.

Insikt

Ingen efterfrågar kunskap som de inte känner till. Därför 
anordnar Produktionslyftet ett stort antal seminarier för att 
skapa denna insikt. Insiktsseminarierna har som mål att nå 
målgruppsföretag och få dem att anmäla sitt intresse till 
Produktionslyftet.	Vi	hjälper	lokala	och	regionala	samar-
betspartner vid anordnande av de olika arrangemangen 
med	intressanta	företagsexempel	i	artikelformat,	inbjud-
ningar/pressreleaser,	föredragshållare,	personer	som	

”håller i seminariet” med mera. Tillsammans skapar vi en 
marknad för både Produktionslyftet, våra partner och öv-
riga, kommersiella som icke-kommersiella, aktörer.

Det handlar om att skapa insikt både hos företag – såväl 
företagsledningar, fackföreningar som enskilda anställda – 
som	hos	samhällets	aktörer	i	stort,	om	hot	och	möjligheter	
inom	Produktionslyftets	områden.	Lokala	och	regionala	
aktörer såsom regionförbund, olika typer av kompetens-
centrum och företagsnätverk ingår i denna målgrupp.

Bärande delar i dessa insiktsseminarier är att först klar-
göra för deltagarna om de hot som Sverige och svenska 
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företag står inför. Därefter övergår vi till att berätta om hur 
världens bästa företag arbetar, med referenser från såväl 
globala	som	nationella	företag.	Avslutningsvis	berättar	vi	
om	möjligheterna	med	Produktionslyftets	utbildningar	och	
coachning.

Utbildning

Produktionslyftets utbildning baseras på den 7,5-poängs-
kurs	i	Lean	produktion	som	utvecklats	vid	Chalmers	
Industrihögskola med stöd från Tillväxtverket (Nutek). Den 
metod som används inom kursen bygger på fem träffar om 
vardera	två	dagar	med	cirka	en	månad	mellan	varje	träff.	
De olika träffarna behandlar:

•	 Strategier	och	principer	för	Lean	produktion

•	 Stabila	processer	och	standardiserat	arbetssätt

•	 Förbrukningsstyrd	produktion	(inklusive	värdeflödes-
analys)

•	 Kvalitetsfilosofi	och	kvalitetsmetoder,	engagemang	och	
delaktighet

•	 Ledningssystemet,	företagssamverkan,	kulturförändring.

I kurserna, där träning ofta sker i den egna verksamheten, 
blandas teoretiska och praktiska moment. Praktikfall är ett 
viktigt inslag, där exempelvis konkreta analyser genomförs 
i så kallade värdföretags produktion. Kursen examine-
ras genom litteraturseminarier, hemarbetsuppgifter och 
genom	ett	avslutande	projektarbete	där	deltagarna	skriver	
en handlingsplan för sitt företags utmaningar kopplade till 
Lean	och	företagets	egna	produktionssystem.

För att skapa insikt om behovet av förändring och kom-
petensutveckling genomförs lokala insiktsseminarier med 

olika	samverkanspartner,	med	uppföljning	genom	att	
anordna kursen på dessa orter. De lokala samverkanspart-
nerna har haft en betydande roll i processen med lokal 
marknadsföring, kursadministration och nätverkande.

Coachning

Produktionslyftet har utvecklat en gemensam metod för 
förändring i medverkande företag, där metoden syftar till 
att systematiskt föra över insikt kring, kunskaper för och 
drivkraft till förändring från Produktionslyftet till företaget. 
Inledningsvis arbetar vi med mycket ledning och nyckel-
personer inklusive fackliga representanter för att skapa en 
samsyn kring deras produktionssystem och en drivkraft för 
det fortsatta arbetet. Här identifieras företagets vägle-
dande principer.

Därefter introduceras förändringar och nya arbetssätt i 
en pilotgrupp, för att sedan successivt rullas ut till resten 
av företaget. I denna process stiger Produktionslyftets 
coacher	tillbaka	i	takt	med	att	företaget	själv	driver	föränd-
ringarna.

Arbetet	är	en	lärprocess	för	varje	företag,	där	uppföljning,	
erfarenheter och reflektion leder fram till ändrade synsätt, 
attityder och beteenden, både hos ledning, hos pilotgrupp 
och så småningom hela företaget. Det är också en lärpro-
cess för Produktionslyftet som leder till ständiga förbätt-
ringar i metodiken och dess standardiserade delar.

En av förutsättningarna för ett lyckat resultat är att alla 
i företaget kan medverka i arbetet. Detta initieras ge-
nom	en	introduktion	till	Lean	med	ett	simuleringsspel	för	
alla	anställda	(Lean-spel).	Under	denna	utbildningsdag	
presenteras även företagets vägledande principer av en 
representant från ledningen.
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Kartan till vänster visar platser där insiktsseminarier ge-
nomförts;	totalt	har	drygt	100	seminarier	med	över	7300	
deltagare från drygt 1000 företag arrangerats fram till och 
med	2009,	från	från	Luleå	i	norr	till	Sibbhult	i	söder.	Mit-
tenkartan	visar	första	omgångens	24	utbildningar	i	Lean	

produktion	på	7,5	högskolepoäng;	drygt	14	personer	från	
målgruppen har deltagit i snitt per genomförande. Kartan 
till höger visar spridningen av första omgångens företag 
landet;	i	snitt	genomfördes	35	aktivitetetstillfällen	per	före-
tag (byggstenar, workshop, coachning etc).

Insikt

Utbildning

Coachning
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Bild från Emballator 
Lagan Plast i Ljungby.
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2. resultat

Grundläggande resultat

På finansiärernas initiativ har Ramböll Sverige AB 
genomfört ett antal utvärderingar av Produktionslyftets 
verksamhet. Deras bedömning av Produktionslyftets 
måluppfyllelse bygger på intervjuer med samtliga delta-
gande 25 företag som togs in under 2008. Dessutom 
finns rapporter från Produktionslyftets följeforskare i ett 
interaktivt forskningsprojekt att tillgå, intervjudata som 
samlats in avseende Produktionslyftets tio första ”pilotfö-
retag”. Intervjudata finns även från ett antal arrangörer av 
insiktsseminarier, coacher samt enkätsvar från kursdelta-
gare i Produktionslyftets utbildning Lean produktion på 
7,5 högskolepoäng.

Sedan	starten	2007	fram	till	årsskiftet	2009/2010	har	
60 företag startats upp som coachningsföretag inom 
Produktionslyftet.	Under	programmets	första	tre	år	har	
340	personer	inom	målgruppen	deltagit	i	kursen	Lean	
produktion, samtidigt som över 7000 personer deltagit i 
insiktsseminarier landet runt. Ett 30-tal personer har arbe-
tat inom Produktionslyftets organisation, varav ca 20 varit 
aktiva som coacher.

Enligt	forskarna	som	följt	Produktionslyftet	har	program-
met en väl sammanhållen målbild, speciellt hos arbets-
marknadens parter, programstyrelse, ledning, coacher och 
utbildare.	Följeforskarna	påpekar	att	effektorienterade	
program som Produktionslyftet bör karaktäriseras av öp-
penhet, dynamik och processtänkande, där reflektion och 
lärande	över	gjorda	erfarenheter	samt	bred	delaktighet	är	
viktiga ingredienser – vilka varit stående inslag i Produk-
tionslyftets verksamhet. Planeringen av arbetet ut mot 
företag och design av företagsmetodiken präglas enligt 
följeforskarnas	rapport	av	dialog,	gemensamt	lärande,	

systematisk samverkan mellan Produktionslyftets ledning, 
coacher och utbildare samt fokus på dokumentation.

Metodiken har vidareutvecklats under programmets gång, 
allteftersom	erfarenheter	har	gjorts	i	de	olika	företagen.	
Enligt	följeforskarna	finns	det	flera	exempel	på	att	före-
tagens deltagande i programmet i sig bidrar till ett ökat 
förändringstryck internt i företagen. Produktionslyftet ska-
par legitimitet och synlighet samt underlättar motiveringen 
att	arbeta	med	Lean,	där	Produktionslyftets	Lean-coacher	
spelar	en	central	roll	i	företagens	Lean-arbete.

Enligt	utvärderingen	gjord	av	Ramböll	anser	en	betydande	
del	av	deltagarna	i	kursen	Lean	produktion	att	de	fått	kun-
skaper	som	de	använt	för	att	utveckla	arbetet	med	Lean	
i sina företag. På ett övergripande plan indikerar utvärde-
ringen att kursen håller en hög kvalitet och ger ett värde 
för	företagen.	En	stor	majoritet	av	Produktionslyftsföre-
tagen menar att kursen gav deras företag kunskap som 
var	av	värde	i	arbetet	med	Produktionslyfte.	Av	detta	drar	
Ramböll slutsatsen att Produktionslyftet inom utbildningen 
har nått sitt mål.

Över	de	närmaste	sidorna	följer	några	exempel	på	Pro-
duktionslyftets arbete. Vi	har	intervjuat	representanter	från	
några av de deltagande företagen under perioden 2007-
2009	–	här	följer	ett	utdrag	från	juni	2010:

”Produktionslyftet skapar 
en samkänsla mellan företag”
Produktionslyftets arbete i första omgångens företag har 
avslutats, men företagens eget arbete med Lean fortsätter 
givetvis. Vi kontaktade några av dem och bad dem kom-
mentera arbetet: Vilka är deras erfarenheter när de ser 
tillbaka på sin tid med Produktionslyftet?
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Det finns många sätt att bedöma eller utvärdera en verk-
samhet, och alla återför på sitt sätt nyttiga erfarenheter 
och tankar till det fortsatta arbetet. Ett av de mest kon-
kreta sätten är att fråga dem som aktivt deltagit i verksam-
heten, det vill säga fråga dem som verksamheten är satt 
till	att	stödja.	De	företag	vi	kontaktade	var	HT	Svarv	AB	i	
Kalix, som startade sitt arbete med Produktionslyftet 2007, 
Kockums	Maskin	AB	i	Kallinge,	som	också	startade	2007,	
samt	Lövånger	Elektronik	AB	(Leab)	med	start	2008.

– För oss har Produk-
tionslyftet	gjort	att	vi	
insett att det är våra 

”verkliga” värderingar 
och principer som avgör 
vilket resultat vi får i 
verksamheten, säger 
HT	Svarvs	VD	Mikael	
Nilsson. Det är inte vad vi 
säger som är avgörande 
utan hur vi agerar i 
vardagen, framförallt 
som ledning.

Mats	Malmqvist,	VD	på	Kockums	Maskin,	är	inne	på	snar-
lika tankegångar.

– Just det faktum att vi satte oss ned i 
ledningsgruppen och tänkte igenom 
arbetet	inför	satsning	gjorde	att	vi	
kunde	komma	igång	med	en	Lean-
strategi ordentligt, säger Mats. Givet-
vis har Produktionslyftets coachnings-
timmar varit viktiga, men allra viktigast 
var en bra start.

Samtidigt	framhåller	Mats	vikten	av	att	inte	börja	överallt	
samtidigt,	utan	att	följa	strategin	med	pilotgrupper	för	att	
successivt sprida förändringsarbetet genom företaget 
enligt Produktionslyftets metodik. Just metodiken i sig är 
något som alla tre tillfrågade framhåller som avgörande för 
arbetet.

–	Mitt	råd	till	alla	företag	som	ska	påbörja	sin	Lean-resa	
med	Produktionslyftet	är	att	följa	den	
utarbetade metodiken, framhåller 
Staffan	Larsson,	Produktionschef	på	
Leab.	Den	är	utprovad,	den	fungerar	
och	den	ger	företaget	möjlighet	att	
hålla eventuella misstag till en liten 
pilotgrupp samtidigt som de goda 
resultaten på ett effektivt sätt sprids 
till hela företaget.

Hos	de	tillfrågade	företagen	fortsätter	Lean-arbetet	
oförtrutet även efter att samarbetet med Produktionslyftet 
avslutats.	Alla	tre	framhåller	att	det	handlar	om	en	överlev-
nadsfråga för företaget och att arbetet på intet sätt är klart 
bara för att satsningen med Produktionslyftet är över.

–	Vi	fortsätter	som	tidigare	med	de	personer	som	är	ut-
sedda att driva arbetet, säger Staffan. Det känns faktiskt 
som	att	vi	börjat	vrida	om	huvudet	på	alla	och	fått	dem	att	
tänka	Lean,	eller	”strukturerat	bondförnuft”	som	vi	säger.

– Små steg med ständiga förbättringar är vad som gäl-
ler,	säger	Mikael.	Vi	har	skapat	en	kultur	med	fokus	på	
kundvärde och lagarbete, och det är något vi fortsätter att 
jobba	med.

– Jag och vår produktionsledare Håkan Torebrink, som gick 
Lean-kursen	tillsammans	med	mig,	driver	Lean-arbetet	

Mikael Nilsson, VD på HT Svarv i Kalix, 
tillsammans med Produktionslyftets 
Lean-coach Hans Engström till vänster.
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vidare. Jag gasar, han bromsar, skrattar Mats. Ibland vill 
man	gå	fortare	fram,	men	tillsammans	jobbar	vi	sakta	men	
säkert.	Det	är	inte	en	självgående	process	så	det	gäller	att	
det	finns	några	eldsjälar	som	driver	på.

Mikael, Mats och Staffan är överens om nyttan av att ha 
varit med i Produktionslyftet, men ingen av dem sticker un-
der stol med att det är en kostsam satsning. Även om det 
i slutänden betalar sig på många sätt, så gäller det att ha 
klart för sig vad det är företaget ger sig in på. Rekommen-
dationerna	till	”nya”	Produktionslyftsföretag	är	följande:

•	 Tänk	igenom	noga	om	detta	är	vad	ni	vill	–	kan	ni	lägga	
ner den tid som krävs?

•	 Planera	länge	men	starta	snabbt	och	med	utgångspunk-
ten att alla ska vara med!

•	 Gapa	inte	efter	för	mycket,	följ	det	tempo	som	metodiken	
rekommenderar!

•	 Se	till	att	du	har	hela	organisationen	med	dig	–	du	kan	
inte	driva	detta	själv!

•	 Det	går	inte	att	börja	längre	ner	i	organisationen	om	inte	
fullständig stöttning finns hos ledningen!

Bildkollage från Dormer Tools AB i Halmstad.
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Något som också återkommer är nyttan av det ”tryck” som 
Produktionslyftet sätter på företagen. Flera menar att det 
är	en	nyttig	”piska”,	att	någon	följer	upp	arbetet	och	att	det	
därför	är	svårare	att	prioritera	andra	saker	före	Lean-arbe-
tet – vilket annars är vanligt, speciellt i tider med ökande 
orderingång.

Vad hade Leab gjort om satsningen med Produktionslyftet 
inte blivit av?

– Risken är att vi skulle försökt oss på en satsning på egen 
hand	och	misslyckats	än	en	gång,	vilket	vi	gjorde	2004-05,	
säger	Staffan	Larsson.	Med	det	här	stödet	har	vi	kommit	
på banan ordentligt, även om vi kunde önska att insatsen 
var	längre	än	18	månader.	Till	andra	företag	kan	jag	bara	
rekommendera dem att ta chansen, det är otroligt mycket 
värt!

Vad är HT Svarvs inställning till Produktionslyftets ar-
bete?

– Jag tror att Produktionslyftet skapar en samkänsla mellan 
företagen i Sverige, säger Mikael Nilsson. Genom att dela 
med oss av goda, positiva exempel kan vi visa hur vi kan 
stärka vår konkurrenskraft och därigenom lyfta alla.

Vad har Produktionslyftet i slutänden betytt för Kockums 
Maskin?

– Produktionslyftet har gett oss förutsättningar för en 
framtida	konkurrenskraft,	avslutar	Mats	Malmqvist.	Utan	
Produktionslyftets insats är risken stor att vi överhuvudta-
get inte skulle ha funnits idag.

Bilden till höger visar Björn Furhoff, AB Furhoffs Rostfrias VD 
och ägare, tillsammans med produktionschefen Jan Adolfsson.

”Hantverk och high-tech i harmoni”

AB Furhoffs Rostfria var ett av de allra första företaget 
inom Produktionslyftet och deras arbete presenterades i 
en artikel i augusti 2009. Nedan följer ett utdrag inklusive 
ett tillägg om dagsläget (från september 2010).

Hos	AB	Furhoffs	Rostfria	i	Skövde	är	det	fjärde	generatio-
nen som driver det metallbearbetande företaget med anor 
från	1800-talets	slut.	Att	de	är	stolta	över	sitt	ursprung	
som	kopparslageri	märks	tydligt;	här	drivs	fortfarande	
Sveriges enda kopparslagarskola!

– Kravet för att gå i kopparslagarskolan är att man har varit 
anställd	på	Furhoffs	i	25	år,	avslöjar	Björn	Furhoff,	VD	
och	ägare.	Kan	man	jobba	med	koppar	så	klarar	man	alla	
metaller. Det är den röda tråden hos Furhoffs!

Furhoffs affärsidé är enkelt uttryckt att förädla rostfria 
plåtar. De arbetar huvudsakligen inom två områden: Bygg-
produkter	(främst	VVS)	samt	kundunika	produkter,	som	
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exempelvis radarantenner. Trots sina gamla traditioner är 
de snabba med att ta till sig ny kunskap och använda den 
till sin fördel, varför ständiga förbättringar kommer naturligt 
för dem. När de via Teknikföretagen kom i kontakt med 
Produktionslyftet	kände	Björn	och	produktionschefen	Jan	
Adolfsson	att	det	var	som	klippt	och	skuret	för	Furhoffs;	i	
september 2007 blev de antagna till Produktionslyftet.

Jan och produktionstekniker Magnus Torgin anmäldes 
till	7,5-poängskursen	i	Lean	produktion	på	Chalmers	
och	de	blev	företagets	Lean-koordinatorer.	Furhoffs	
ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner genomgick 
Produktionslyftets obligatoriska del bestående av olika 
utbildningsblock för att erhålla en samsyn kring företagets 
grundvärderingar.

Dessa värderingar och principer vägleder och styr sedan 
företagets verksamhet framöver – och även Produktions-
lyftets arbete i företaget. Det obligatoriska blocket resulte-
rade även i en folder kring Furhoffs produktionssystem.

–	Visst	kan	vi	erkänna	att	det	var	svårt	att	komma	igång,	
men vi visste att det var en lång startsträcka, säger Jan 
Adolfsson.	Vi	visste	också	att	vi	hade	en	del	”lågt	häng-
ande frukter”, områden där förbättringar snabbt skulle slå 
igenom. Tack vare det fick vi också fram goda exempel 
genom de olika verktygen som ingår i Produktionslyftet.

Både	Jan	och	Björn	insåg	vikten	av	att	få	alla	med	sig,	att	
få in nya tankesätt. De råkade ut för revirtänkande och 
andra	problem,	men	valde	själva	att	släppa	prestigen	för	
att se verkligheten. Bland annat tack vare de goda exem-
plen fick de snart alla att dra åt samma håll.

–	Vi	har	två	starka	fack	här,	men	ingen	motsättning,	säger	
Björn.	De	var	med	från	start,	från	grundvärderingarna	

Avancerad utrustning i modern produktion, kombinerat med ett 
genuint hantverkskunnande.

och framåt. De är ett föredöme och strävar liksom vi efter 
trygga	jobb	och	långsiktighet.

En	sak	som	Björn	och	Jan	framhåller	i	arbetet	med	Pro-
duktionslyftet är insikten om värdet i att samla grupper 

– så kallade förbättringsgrupper – och avsätta tid i olika 
produktionsflöden för att lyfta idéer. De berörda personer-
nas kompetens blev allt viktigare att ha med sig för att få 
fram	konkreta	förbättringsförslag.	Att	arbeta	med	värdeflö-
desanalyser såg de som ett bra och effektivt verktyg för att 
få igång förbättringsarbetet.

Genom att kombinera modernt hantverk med effektiv 
produktion så behåller de sin konkurrenskraft. För konkur-
rens finns det. Dels från andra material som plast eller 
gjutjärn,	men	även	från	andra	tillverkare	av	rostfria	produk-
ter. Målsättningen är att investera 10 % av omsättningen, 
alla vinster går tillbaka i företaget. Investeringarna behöver 
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Voith Turbo Safesets Production Supervisor Christer Moberg i 
bakgrunden tillsammans med VD Mats Hansson.

”Insikt bakom långsiktig framgång”

Voith Turbo Safeset AB var ett av de sist avslutade före-
tagen i första omgången av Produktionslyftet och deras 
arbete presenterades i en artikel i maj 2009. Här följer 
ett utdrag inklusive ett tillägg om dagsläget (från oktober 
2010).

Voith	Turbo	Safeset	AB	i	Hudiksvall	arbetar	med	utveck-
ling,	tillverkning	och	försäljning	av	den	egna	produktserien	
Safeset. Det rör sig om momentbegränsande kopplingar 
och komponenter som exempelvis fasta förband, baserade 
på momentöverföring via friktion och högtryckshydraulik. 
Företaget	är	sedan	1992	ägt	av	tyska	Voith	AG,	ett	av	
Europas	största	familjeägda	företag.

Första kontakten med Produktionslyftet fick företaget när 
de deltog vid en föreläsning i november 2007. Det gav 
dem	en	vitamininjektion	och	inspiration	att	anmäla	sig	till	
programmet.

inte	ha	pay-off	på	ett	par	år;	enligt	Björn	får	det	gärna	ta	
fyra-fem	år,	bara	det	känns	rätt.	Långsiktigheten	följer	den	
röda koppartråden.

Furhoffs Rostfria avslutade sin tid som Produktionslyftsfö-
retag	i	början	av	sommaren	2009	och	driver	nu	Lean-arbe-
tet vidare på egen hand. Mycket ansvar har förstås landat 
på	Lean-koordinatorerna	Magnus	och	Jan.

– Det ger så mycket tillbaka att våga ta tid från produktio-
nen och tala om exempelvis ordning och reda, 5S, att pla-
nera	–	vi	tjänar	igen	tiden	mångfalt,	säger	Jan	Adolfsson.	
Du	måste	tro	på	det!	Schemalägg	och	följ	planen,	lägg	in	
de resurser som krävs. Det betalar sig!

Björn Furhoffs kommentar från september 2010:
”Vi bibehåller 5S och går vidare med aktiva förbättrings-
grupper. Det är viktigt att ha ambitiösa och entusiasme-
rande koordinatörer som ständigt håller aktiviteterna vid 
liv. Till nya Produktionslyftsföretag vill jag säga ’Våga 
avsätta tid för förbättringsarbeten!’ Var uthållig såväl 
i hög- som lågkonjunktur. Definiera grundvärderingar 
tillsammans och följ det som överenskommits. Det är 
ytterst viktigt att ledningen brinner för Lean-arbetet och är 
föredömen för förändringar. För oss har Produktionslyftet 
bland annat inneburit att vi har fått bra arbetsverktyg att 
arbeta efter. Det är mera ordning och reda nu. Vår devis 
är att vi inte har råd att vara utan Lean i företaget!”
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–	Vi	sökte	efter	något	att	hålla	oss	i,	något	vi	kunde	kom-
municera	till	våra	anställda	hela	tiden,	berättar	VD	Mats	
Hansson.	Med	övertygelsen	om	att	det	är	de	som	gör	job-
bet som också är de som är bäst på att förbättra det, så är 
det min uppgift att utmana dem.

Företaget vill etablera ett systematiskt arbetssätt för att 
driva	förbättringar	och	hade	tidigare	fått	en	del	Lean-verk-
tyg presenterade för sig, men de var inte så pigga på det. 
Först filosofin, sedan verktyg ansåg de och avvaktade. När 
sedan Produktionslyftet dök upp föll bitarna på plats.

– Här kom allt i rätt sammanhang och det fungerar som en 
draghjälp	för	oss,	säger	Mats.	Det	viktigaste	är	att	vi	har	
en blåslampa på oss, det är alldeles för lätt att satsningar 
annars rinner ut i sanden.

Inför	Lean-satsningen	bildade	de	en	förstärkt	lednings-
grupp med totalt 14-15 personer, däribland representan-

Före- och efterbild från svetsavdelningen; i och för sig i sam-
band med ett lokalbyte, men skillnaden är ändå enorm.

ter från facket samt operatörer och avdelningsansvariga. 
Voith	valde	dessutom	att	direkt	utbilda	fem	Lean-ledare	
på	företaget	i	7,5-poängskursen	Lean	produktion	för	att	
uppnå en kritisk massa och inte bli konsultberoende.

– Sedan vi blev antagna har det rullat på enligt Produk-
tionslyftets metodik, berättar Christer Moberg, Production 
Supervisor	hos	Voith.	Sakta	men	säkert	börjar	vi	imple-
mentera	ett	Lean-tänk	i	hela	företaget.

Med rätt förutsättningar så händer det saker. På en svets-
avdelning	har	Lean-spel	och	Lean-introduktion	genomförts	
med hela personalen, liksom övningar i 5S. Den fick bli en 

”pilotavdelning”	inom	Lean-arbetet	hos	Voith	i	samband	
med att den flyttades till en ny lokal.

När den nya verkstaden planerades togs ett grovt upplägg 
på layout fram och sedan gick ritningarna till medarbetar-
na ”på golvet”. De har sedan varit med i hela planeringen 
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med ugnar, maskiner och flöde, de har deltagit i värde-
flödesanalys	och	själva	fått	bestämma	detaljerna	inom	
grundramarna.

En smart del av den nya verkstaden är den ”bakomlig-
gande” korridoren, direkt i anslutning till svetsbåsen. Här 
står	själva	svetsaggregaten,	här	finns	centraldammsugare	
etc.	Korridoren	har	även	möjliggjort	att	de	kan	använda	
trådtunnor för tillsatsmaterialet, där tråden matas genom 
väggen direkt ut i svetsbåset.

– Det gör att vi slipper de ständiga bytena av smårullar, 
säger Christer. Korridoren är helt personalens egen idé, 
den fanns inte med i grundskissen utan har vuxit fram ur 
deras	Lean-tänk.

Ett annat synligt resultat av arbetet är ”The Safeset Way”, 
den broschyr som beskriver verksamhetens produktions-
system. Den är framtagen av den förstärkta ledningsgrup-
pen i stort, även om det är en mindre grupp som i slutet 
konkretiserat broschyren.

– Jag var nere i Göteborg med två svetsoperatörer på 
Svetstekniska Dagarna och märkte med vilken stolthet 
killarna	talade	om	”sin”	verkstad.	De	bjöd	på	egen	hand	
in folk från Esab för att visa våra lösningar och beskrev 
förbättringsarbetet	med	egna	ord.	Vi	försöker	undvika	att	
tala	i	Lean-termer,	vi	talar	hellre	om	sunt	förnuft.

Mats menar att det är viktigt att ledningsgruppen håller ar-
betet	vid	liv,	att	de	efterfrågar	Lean-arbetet.	De	måste	vara	
drivande, för utan ledningens engagemang så avstannar 
den långsiktiga satsningen.

–	Vi	ska	inse	att	vi	borde	jobba	med	detta	under	minst	15	
år innan vi utvärderar ett resultat. Det finns inga snabba 
sätt, inga genvägar – det är de många små stegen som 

ger resultat, avslutar Mats Hansson. Det är de många små 
stegen som är avgörande om 15 år.

Christer Mobergs kommentar från oktober 2010:

”Vårt Lean-arbete drivs oförtrutet vidare, nu under vår nye 
VD Bo Arne Persson. Inom Voith arbetar vi med vad som 
kallas Opex – Operational Excellence – där Lean-arbetet 
stöds. Detta drogs igång under 2009, vilket betyder att vi 
i Hudiksvall har fått en bra start i och med att vårt arbete 
med Produktionslyftet startade redan 2008. Rent prak-
tiskt arbetar vi vidare med att sprida erfarenheterna från 
vår svetsavdelning till resten av företaget, steg för steg. 
Tack vare Produktionslyftet har vi verkligen fått de rätta 
förutsättningarna!”

Produktionslyftets Lean-coach Lars Danielsson, 
stående, tillsammans med Christer Moberg.
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AB	Furhoffs	Rostfria
AB	Motala	Verkstad
AB	Mönsterås	Metall
AQ	Lasertool	AB
Autotube	AB
Bostik	AB
Carlsson	&	Möller	AB
Danielson	Sverige	AB
Diab	AB
Dormer	Tools	AB
Eco	Log	Sweden	AB
Elos	Medical	AB
Emballator	Lagan	Plast	AB
Emballator	Ulricehamns	Bleck	AB
Esbe	AB
Eskilstuna	ElektronikPartner	AB
ExTe	Fabriks	AB
Finnveden	Gjutal	AB
Finnveden	Metal	Structures	AB
Gnotec	JV	AB

Gnotec	Mefa	AB
Hannells	Industrier	AB
Hiak	AB
HT	Svarv	AB
Huddig	AB
Hörberg	Petersson	Tronic	AB
Indexator	AB
Johpomek	AB
Klässbols	Linneväveri	AB
Knäreds	Werkstads	AB
Kockums	Maskin	AB
Kvillsfors	Fönster	AB
KWH	Pipe	Sverige	AB
Luxo	Sverige	AB
Lövånger	Elektronik	AB
Maxidoor	AB
Mekanotjänst	i	Hudiksvall	AB
Mekanotjänst	i	Järvsö	AB
New	Store	Europe	AB
Nimo-Verken	AB

Nobel	Biocare	AB	Produktion
Nolato	Cerbo	AB
Ostnor	AB
PartAB
PlymoVent	AB
Press	&	Plåtindustri	AB
Proxy	Electronics	AB
Rapid	Granulator	AB
Roplan	AB
Scana	Steel	Booforge	AB
Scana	Steel	Söderfors	AB
Setrab	AB
Skaraverken	AB
Smekab	AB
Tranås Rostfria
Voith	Turbo	Safeset	AB
Westbaltic	Components	AB	Norrköping
Westbaltic	Components	AB	Töcksfors
WR	Controls	AB,	WRC

Alla deltagande företag i första omgången
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Bild från Mekanotjänst 
Ljusdal.
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Metodiken kring införandet av Lean

Den metodik som Produktionslyftet använder är starkt 
inspirerad	av	Lean.	Nyfikenheten	och	intresset	i	landet	
för	programmets	arbetssätt	har	varit	stort;	nedan	följer	en	
översiktlig sammanfattning av arbetsmetodiken.

Produktionslyftets	uppgift	är	att	hjälpa	företag	att	utveckla	
sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med 
långsiktig tillämpning av värderingar, principer och meto-
der i samordnade produktionssystem, läggs en grund för 
hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.

Produktionslyftets	metodik	är	inspirerad	av	Lean,	men	
anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett 
svenskt	förhållningssätt.	Tillämpningen	av	Lean	ser	långt	
ifrån	likadan	ut	runt	om	i	världen.	Vi	tar	vara	på	de	styrkor	
vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, 
att vi har en hög kompetensnivå i företagen etc. Helt en-
kelt en anpassning till svenska förhållanden och behov.

Metodiken	baseras	på	följande	upplägg:

•	 Värderingar	–	hjärta

•	 Principer	–	hjärna

•	 Metoder	–	verktyg

•	 Resultat	–	effekten.

Det	går	inte	att	ta	isär	Värderingar,	Principer	och	Metoder,	
eller att bryta ut en enskild del av dem. Det är tillsammans 
som de leder till Resultat. Interaktionen är otroligt viktig 
och att arbeta iterativt med alla samtidigt är en del i lärpro-
cessen. Metodiken bygger på vunna erfarenheter, både 
från Produktionslyftets eget arbete och tidigare arbeten 
inom	Lean-området	hos	ingående	huvudmän	och	partner.	

Erfarenhetsmässigt vet vi att två områden är särskilt viktiga 
för de deltagande företagen:

1.	Ledningens	engagemang	och	förståelse

2.	Att	lyckas	få	ett	långsiktigt	arbete	att	”slå	rot”.

Ovan nämnda två områden är något som metodiken behö-
ver uppfylla för att satsningen verkligen ska bli långsiktig, 
och därmed lyckad. Den inledande fasen i Produktionslyf-
tets företagsarbete syftar till att utmana och väcka tankar 
hos	ledningsgrupp	och	nyckelpersoner	i	företaget;	de	
måste vara beredda att tänka på sin verksamhet på ett 
nytt	sätt	och	ifrågasätta	det	sätt	de	gör	saker	på	idag.	Uti-
från detta ska de sedan forma företagets egna vägledan-
de	principer.	Vad	är	viktigt	för	det	egna	företaget?	Vilken	
kultur	sitter	i	väggarna?	Vad	vill	företaget	bevara	och	vad	
vill företaget lägga till?

Värderingar = företagets ”hjärta”

För	att	identifiera	företagets	värderingar	–	hjärta	–	krävs	
det input från många olika håll. En av dessa input är den 
självutvärdering	som	Produktionslyftet	använder	sig	av,	
i mångt och mycket baserad på de 14 principer som 
Toyotas produktionssystem bygger på (enligt Jeffrey 
Liker).	Gruppen	som	gör	självutvärderingen	består	av	en	
förststärkt	ledningsgrupp,	det	vill	säga	VD,	marknads-
chef, produktionschef, kvalitetsansvarig, arbetsledare och 
fackrepresentanter med fler. Förankringen och samsynen 
inom gruppen är mycket viktig för det fortsatta arbetet. 
Det är denna grupp som måste ta fram vad som ska göras 
och argumenten varför, för att i ett senare skede även 
presentera och förankra det hos resten av företaget. Detta 
sker	oftast	i	samband	med	att	alla	i	företaget	får	en	Lean-
introduktionsdag	och	spelar	Lean-spel.
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Ledningen	måste	visa	att	de	tror	på,	är	drivande	i	och	be-
redda	att	satsa	på	Lean.	Den	största	delen	i	ett	företags	
satsning	inom	Produktionslyftet	är	den	tid	de	själva	ställer	
upp	med.	Det	är	ett	klassiskt	Moment	22:	Ledning	måste	
våga	investera	tid	för	att	kunna	tjäna	tid.	Tid	för	utbildning,	
tid för förbättringsarbete, tid för samarbete. När alla avsät-
ter	den	tiden,	då	börjar	det	hända	saker.

Principer = ”hjärnan”, företagets tankesätt

Den viktigaste delen med att fastställa företagets vägle-
dande principer är vägen dit, det vill säga vägen till sam-
syn. Detta är grunden till ett väl fungerande produktions-
system. Ett kvitto på detta arbete är att ta fram den folder 
eller broschyr som ska användas för att förmedla denna 
samsyn till medarbetarna, ett underlag för mål, priorite-
ringar och samtal.

Under	den	första	fasen,	fram	till	att	vägledande 
principer är framtagna, utbildas parallellt två 
Lean-koordinatorer	i	företaget.	De	är	sedan	de	
drivande personerna i det interna arbetet under 
hela Produktionslyftets tid med företaget. Ge-
nom	sin	utbildning	på	7,5	högskolepoäng	i	Lean	
produktion får de en utökad teoretisk grund att stå 
på.	Därmed	har	de	möjlighet	att	ligga	steget	före	
i	företagets	”Lean-tänk”,	allt	för	att	kunna	stödja	
och inspirera sitt företag på bästa sätt.

Metoder = de verktyg som används

Det praktiska arbetet handlar i grunden om att 
lära sig se slöserier, att se de egna slöserierna 
och	få	möjlighet	att	ta	bort	dem.	I	den	andra	fasen	
av	Produktionslyftets	metodik	erbjuds	ett	antal	

”byggstenar” eller moduler med ett antal nyckelverktyg 

inom	Lean,	som	exempelvis	5S	(ordning	och	reda),	värde-
flödesanalys och SMED (ställtidsreduktion). Företagets 
Lean-koordinator	anpassar	insatserna	efter	företagets	
behov	tillsammans	med	Produktionslyftets	Lean-coach.

Den sneda vågen

Den andra fasen i metodiken fokuserar på att få ett lång-
siktigt arbete att ”slå rot”. Detta har att göra med det vi 
kallar ”den sneda vågen”, vilket innebär att företaget för 
varje	vald	modul	tar	fram	ett	eget	material	och	utvecklar	
detta till sin standardmetod. Grundmaterialet hämtas ur 
Produktionslyftets	utbud	av	moduler.	Vald	modul	används	
därefter inom ett väl definierat pilotområde som ett test för 
att se att arbetssätt och material fungerar, samtidigt som 
personal inom pilotområdet utbildas. Några av de som 
utbildas i pilotområdet är de som sedan ska föra den nya 
standardmetoden vidare till andra grupper i företag, vilket 

”Den sneda vågen”
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Broschyrer över produktionssystem från olika Produktionslyftsföretag.

3. Metodik

är ett mycket viktigt steg för att metoden ska ”slå rot”. Pro-
duktionslyftet ställer krav på att företaget i egen regi ska 
använda modulen på ytterligare områden, med ständiga 
förbättringar av materialet. På detta sätt åstadkoms ”den 
sneda vågen” och en standardmetod etableras och ”slår 
rot” i företaget.

Den	sneda	vågen	syftar	till	hjälp-till-självhjälp.	Genom	
pilotgruppen startas ”vågen” med en standardmetod som 

sedan rullar över hela företaget, där Produktionslyftets 
coacher är med i arbetet fram till att testet på pilotområdet 
är genomfört. Detta för att säkerställa att företaget sedan 
kan gå vidare utan stöd.

Vilka	metoder,	”frön”,	som	företaget	väljer	att	jobba	med	
är baserade på företagets vägledande principer och 
utgångsläge,	och	väljs	omsorgsfullt	ut	för	möta	företagets	
behov på bästa sätt.
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För	ledningen	är	det	”walk-the-talk”	som	gäller;	att	visa	att	
de är intresserade av att hitta förbättringar och att arbeta 
med dessa. Det handlar inte i första hand om att flytta runt 
maskiner,	det	handlar	om	en	vilja	att	skapa	en	kultur	där	
problemen och förbättringar lyfts fram.

För	att	lyckas	med	detta	behövs	en	strategi.	Att	systema-
tiskt	arbeta	med	olika	metoder,	verktyg	i	”Lean-verktygs-
lådan”, är en bra strategi. Något som är viktigt vid valet av 
metod är att det finns en koppling till företagets vägle-
dande principer. Om ett företag exempelvis identifierar att 
ökad flexibilitet i sina flöden är en framgångsfaktor (prin-
cipnivå), så vill de arbeta med ställtiderna på sina maskiner 
för att förbättra flexibiliteten (metodnivå).

En	erfarenhet	vi	gjort	efter	de	första	åren	med	Produk-
tionslyftet är att vi behöver stötta företagen i förändrings-
arbetet. Hur ska det ”tas emot” och stöttas? Därför har vi 
även tagit fram byggstenen ”Förändringsledning” som en 
viktig	del	av	metodiken,	eftersom	den	hjälper	till	att	skapa	
de	förutsättningar	som	krävs,	”den	rätta	jorden”	för	att	få	
arbetet med metoderna – ”fröna” – att slå rot.

Reslutat = konsekvensen av att arbeta rätt

Hela upplägget bakom Produktionslyftets insats är tänkt 
som en initiering av ett långsiktigt arbete. Insatsen kan 
liknas	vid	tändstiften	i	en	motor;	hela	metodiken	över	
cirka 15-18 månader är en startsträcka. Tanken är inte att 
företagen är klara efter 18 månader! Snarare är det så – 
som	i	alla	framgångsrika	Lean-företag	–	att	de	ser	ett	ännu	
större behov efter Produktionslyftets insats. Om företaget 
når den insikten har Produktionslyftets målsättning nåtts!

Det allra viktigaste för det långsiktiga arbetet är ett föränd-
rat arbetssätt och ”tänk”, vilket är svårt att visa i mätetal. 

Samtidigt är det också viktigt att mäta för att kunna arbeta 
med förbättringar och påvisa resultat. När det gäller speci-
fika	metoder	är	det	enklare	att	mäta	och	påvisa	resultaten;	
bilder	av	insatsområden	före/efter,	kortare	ställ-	och	ledti-
der, ökat antal förbättringsförslag som omsätts i verksam-
heten etc. Företaget behöver också ha ett mätsystem som 
kopplar från de vägledande principerna ända till gruppnivå, 
där	de	kan	mäta	och	följa	upp	den	löpande	verksamheten	
som ett led i att identifiera avvikelser och se så de föränd-
ringar som genomförs också är förbättringar.

Produktionslyftets arbete avslutas med en sammanställ-
ning	av	goda	exempel	över	det	som	gjorts	i	företaget,	men	
huvudfrågan är hur företaget ska gå vidare. Det är bra 
med en blick i backspegeln för reflektion och lärande, men 

Produktionsbild från Luxo i Målilla.
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annars är det framrutan som gäller. Slutligen … Det tar tid. 
Som vid all förändring och träning stöter du på hinder och 
problem. Samtidigt är resan en lärdom i sig, men det är 
viktigt att se och uppskatta alla de små förbättringar som 
sker. Den stora förbättringen kommer över lång tid!

Vår filosofi

För att exemplifiera tankesättet i Produktionslyftets filosofi 
kan vi beskriva ett dåligt kontra ett bra tillvägagångssätt:

Dåligt sätt:	Lean	handlar	om	att	minska	ledtider	genom	
att ta bort icke värdeskapande aktiviteter. De som tänker 
kortsiktigt och vill ha snabba resultat läser detta som att 
det handlar om att ta bort kostnader. Personalens löner 
räknas som kostnader och likställs med slöserier, som ska 
minskas.	Genom	Lean-metoder	identifieras	lätt	slöserier	i	
produktionen vilket leder till att företaget sparkar folk, byter 
leverantörer och köper där det är billigast. Saker som inte 
är så bra i företaget göms undan. Företaget säger sedan 
att	de	arbetar	enligt	Lean	med	bra	resultat	som	följd.

Bra sätt: Icke värdeskapande aktiviteter är slöserier, det 
vill säga saker görs som inte skapar värde för slutkunden. 
Det	är	dessa	som	ska	tas	bort,	inte	personalen;	de	är	i	
stället	företagets	tillgång.	Att	hyra	två	händer	och	inte	
använda den anställdes huvud är ett slöseri.

Slöserier är också onödiga transporter, överproduktion, 
lager,	onödiga	rörelser	och	så	vidare.	I	Lean	utbildas	män-
niskor så de hela tiden har senaste ”programvaran” i sina 
huvuden. De ser fel som en potential till förbättring och 
därigenom ett sätt att göra företaget bättre. Fabriken hål-
ler stängt när personalen sitter i förbättringsgrupper och 
söker	möjligheter	att	förbättra	flöden	och	ta	bort	slöserier.	
Företaget	pressar	inte	priset	hos	leverantören,	utan	hjälper	

i stället till att också reducera leverantörens slöserier. 
När lagret reduceras så reduceras samtidigt företagets 
tillgångar kortsiktigt och resultatet kan försämras. Men 
andelen värdeskapande aktiviteter i förhållande till alla 
aktiviteter ökar och företaget blir mer konkurrenskraftigt 
långsiktigt, även om det är mycket svårt att mäta företa-
gets totala konkurrenskraft.

Genom att arbeta på det bra sättet har Toyota från att ha 
varit lika stora som Saab 1960 vuxit till världens största 
bilföretag. Ska ett företags effektivitet förändras fordras 
långsiktighet, och fokus på rätt saker. Det är extremt svårt 
att bryta ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande där kortsiktiga 
avkastningskrav styr verksamheten. Det är också svårt att 
se alla dessa små förändringar som tillsammans förändrar 
ett företag. Det går inte att läsa i bolagens årsredovisning-
ar;	kortsiktigt	kan	resultat	inte	räknas	i	pengar.

Detta sätter fokus på människan och arbetssätt i stället 
för	utrustning	och	resultat.	Att	fokusera	på	arbetssätt	är	
att	tänka	långsiktigt	och	detta	bär	med	sig	god	arbetsmiljö	
och ett bra resultat.

En för Produktionslyftet gemensam värdegrund och ett 
standardiserat arbetssätt utarbetades under 2007, och har 
sedan dess utvecklats löpande. De individer som verkar 
operativt inom organisationen utbildas i denna värdegrund 
och metodik samtidigt som de genomgår den utbildning 
i	Lean	produktion	om	7,5	högskolepoäng	som	ges	av	
Chalmers. För att utveckla och förankra Produktionslyftets 
värdegrund och standardiserade arbetssätt arrangeras 
årligen reflektionsdagar där arbetssätt, uppnådda resultat, 
svårigheter	och	möjligheter	diskuteras.	Produktionslyftet	
lever som vi lär och att ständigt förbättra är en central del 
av verksamheten.
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Vi strävar efter lösningar som ger vinst för alla intressenter: 
Kunder, medarbetare, ägare och samhälle

3. Metodik

Den grå pilen, som företag ibland tvingas till och som kan 
ge kortsiktiga vinster, står inte för vad Produktionslyftet 
menar	med	Lean.	Det	hindrar	inte	att	många	betecknar	
sådana strategier (”down-sizing”, ”head-counting”, 

”slimmning”	etc)	som	Lean	eller	som	ett	resultat	av	
Lean.	Vår	inställning	är	att	detta	är	vilseledande	och	att	
långsiktiga	vinster	med	Lean-principer	i	själva	verket	
omöjliggörs	med	denna	väg.	Orden	i	den	röda	pilen	är	inte	
tomma	floskler;	utmaningen	är	att	göra	verklighet	av	dem.

Nedan visas även ett exempel på hur Produktionslyftets 
eget	”Lean-hus”	skulle	kunna	se	ut.	Vår	utgångspunkt	
är att det krävs ett helhetstänkande och en uthållighet 
för att vinna medarbetarnas förtroende. Om ett företag 
väljer	att	ansöka	till	Produktionslyftet	måste	det	och	
dess	ledning	göra	sig	förtjänt	av	sin	medverkan	genom	
ett äkta engagemang. Det i sin tur kräver ansträngning, 
en seriös hållning och ett ärligt uppsåt kring begreppet 

”människorna är vår viktigaste resurs”.
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När Produktionslyftets första 19 företag tillfrågades vad de såg som viktigaste effekterna för företaget av sin medverkan 
(som svar på en öppen fråga), angav de att det särskilt handlade om egagemang, kommunikation och företagskultur som 
förbättrats påtagligt.

”Vi ska lära oss av det bästa produktionstänkandet i omvärl-
den och komplettera med vår egen inneboende potential”
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Produktionslyftets 
coacher, utbildare och 
ledning augusti 2007.
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Utgångspunkt

Produktionslyftet har dragit nytta av erfarenheter som har 
byggts upp genom en rad andra satsningar inom området. 
Några exempel på dessa är:

•	 Det	av	Nuteks	fordonsforskningsprogram	finansierade	
Linné-projektet	och	framtagningen	av	Chalmers	Lean	
produktion-utbildning på 7,5 högskolepoäng

•	 IVAs	utredning	Produktion	för	konkurrenskraft

•	 KK-stiftelsens	program	proDesign

•	 Strategiska	stiftelsens	program	ProViking

•	 VinnoVas	satsning	inom	MERA-programmet	med	exem-
pelvis	SwePS-projektet.

Alla	dessa	har	bidragit	med	både	kunskap	om	behov,	
införandefrågor och med att inleda uppbyggnaden av en 
nationell struktur för samverkan inom området, erfarenhe-
ter som Produktionslyftet bygger vidare på.

Inte minst KK-stiftelsens satsning proDesign bör framhål-
las, då Produktionslyftet kan ses som en indirekt förläng-
ning. Mycket av arbetssättet etablerades under proDesign.

Hållbarhet i projektet 

De	följeforskare	som	följt	Produktionslyftet	har	tagit	fram	
en beskrivningsmodell av programmets organisation med 
tanke på hållbarhet, där de menar att det finns mycket att 
lära från upplägget. Tankarna utgår från deras forskning 
om vad som kännetecknar ett hållbart utvecklingsarbete, 
det vill säga att de resultat som uppnås också leder till 
långsiktiga	effekter.	Deras	erfarenhet	från	en	rad	projekt	
och program är att detta samband mellan resultat och ef-
fekter oftast saknas.

I	de	flesta	projekt	uppnås	resultat	av	olika	slag.	Föränd-
ringar genomförs, metoder och material tas fram, utbild-
ningar organiseras liksom seminarier med mera. Ofta sker 
det	på	ett	professionellt	sätt	med	drivande	projektledare.	
Ändå tycks inte resultaten leda till långsiktiga effekter, det 
vill	säga	att	en	självgående	utvecklingsprocess	startas.	I	
stället	avstannar	utvecklingen	när	projektfinansieringen	
upphör	och	projektledningen	slutar.	Frågan	är	vad	det	
beror på och vad som kan göras för att motverka det?

Följeforskarnas	studier	av	Produktionslyftet	har	lärt	dem	
en hel del om mekanismerna för ett hållbart utvecklings-
arbete, men de betonar att slutsatserna är tentativa och 
att de vill undersöka dem vidare. De framhåller att det 
finns flera intressanta saker med Produktionslyftet ur ett 
hållbarhetsperspektiv, exempelvis insikten om att det ska 
finnas en professionell styrning av och ett aktivt ägarskap 
för ett utvecklingsarbete. På en nationell nivå menar de 
att programstyrelsen fyller en viktig funktion med ett väl 
fungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter.

På	företagsnivå	krävs	att	ledningen	och	linjecheferna	invol-
veras,	liksom	styrelsen.	Dessa	faktorer	ser	följeforskarna	

MERA-programmet

Exempel på några av de  aktörer och satsningar vars 
erfarenheter Produktionslyftet dragit nytta av. 
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som avgörande för att utvecklingsarbetet ska bli hållbart. 
Riskerna,	vilket	de	ofta	sett	i	andra	projekt,	är	annars	att	
utvecklingsarbetet blir något ”vid sidan av” verksamheten.

Ett utvecklingsarbete måste organiseras på ett genom-
tänkt och systematiskt sätt för att bli hållbart. Inom Produk-
tionslyftet finns en strategi med olika delar – insiktssemina-
rier, högskoleutbildning, stöd från coacher, nätverk mellan 
företagen, en lärande utvärdering – som lagts upp för att 
hänga samman och komplettera varandra. Det går att se 
dessa	delar	som	en	”trattmodell”	(se	nedan),	där	projektet	
informerar	och	skapar	intresse,	väljer	ut	företag	som	får	
stöd för att genomföra förändringar, sprider och påverkar 
på nationell nivå. Det krävs en sammanhållande idé för 
att	ett	utvecklingsarbete	ska	bli	hållbart.	Lean-konceptet	
har	enligt	följeforskarna	på	det	hela	taget	ha	fungerat	på	
detta sätt för att skapa intresse och för att kommunicera 
projektidén.

Åtta samverkande regioner 

Produktionslyftet	drog	igång	operativt	i	början	av	2007	
med en ursprunglig finansiering för tre år från VinnoVa, 
KK-stiftelsen och Tillväxtverket (dåvarande Nutek). Som 
tidigare nämnts utvecklas Produktionslyftet stadigt och 
i samband med förlängningen på ytterligare tre år med 
start 2010 breddades verksamheten till en tydlig nationell 
satsning med verksamhet i åtta regioner.

En viktig uppgift för Produktionslyftet är att även skapa en 
samordnande effekt inom effektiv produktion i en nationell 
struktur för kompetensleverantörer, inbegripande institut, 
högskolor och regionala aktörer samt kompletterande 
kommersiella	aktörer.	Swerea	IVF	ansvarar	för	nationell	
samordning	och	Coachning;	Chalmers	för	Insikt	och	
Utbildning.	I	förlängningen	av	programmet	ingår	följande	
lärosäten, som ansvarar för samordningen i sin region:

•	 Chalmers	tekniska	högskola

•	 Högskolan	i	Gävle

•	 Kungliga	Tekniska	högskolan

•	 Mälardalens	högskola

•	 Luleå	tekniska	universitet

•	 Mittuniversitetet

•	 Tekniska	Högskolan	i	Jönköping

•	 Blekinge	Tekniska	Högskola.

För att öka Produktionslyftets genomslag i hela Sverige 
har således den nationella strukturen vidareutvecklas. 
Detta	sker	dels	genom	att	ovanstående	högskolor/uni- 
versitet kommer att medverka och dels genom att ytter- 

Uppmärksamhet
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Behov

Handling

V ä r d e s k a p a n d e

Lokala insikts-
seminarier

Företags-
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Pulsmöte i Produktionslyftets lokaler i Mölndal.

ligare ett antal strategiskt placerade regionala partner 
utvecklas,	exempelvis	inom	IUC-nätverket.	Partnerna 
är Produktionslyftets förlängda arm mot målgruppen 
i respektive region. Produktionslyftets medel ska så 
långt	som	möjligt	fungera	som	katalysator	för	att	få	
igång kompetensutveckling i produktionseffektivitet 
och förbättring av företagens förmåga att producera 
effektivt.	Vi	ska	säkra	ett	nationellt	engagemang	med	
decentraliserade utförarresurser utan att förlora ett 
enhetligt arbetssätt.

Produktionslyftet	erbjuder	under	förlängningsperio-
den företag med 30 till 250 anställda utbildning och 
stöttning	i	sitt	praktiska	förändringsarbete	med	Lean	
som	utgångspunkt.	Visionen	är	att	bidra	till	företagens	
utveckling mot effektiv produktion och en stark och uthål-
lig förändringsförmåga. Företagen ska efter Produktions-
lyftets insats ha kraft och engagemang att på egen hand 
driva	Lean-arbetet	vidare.	Under	de	första	tre	åren	påbör-
jade	60	företag	sitt	Lean-arbete	inom	Produktionslyftet. 

 
Under	perioden	2010	till	2012	planeras	för	ytterligare	70	
företag inom Produktionslyftet.
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Kjell Rask på Luleå tekniska universitet.

Kjell Rask, Luleå tekniska universitet:

En fortsättning av Produktionslyftet innebär många nya 
möjligheter	för	oss	som	är	verksamma	i	Produktionslyftet.	
I den upparbetade verksamheten finns redan en mängd 
lokala	och	regionala	initiativ	som	har	utgjort	ett	betydande	
stöd	för	programmet.	Vårt	medlemskap	i	EU	har	medfört	
att Sverige fått en indelning i åtta regioner, där min egen 
region	kallas	Övre	Norrland.	Av	60	deltagande	företag	
i Produktionslyftets första omgång har fem kommit från 
Övre	Norrland.	Vi	ville	nå	ut	till	fler	företag	i	regionen	med	
det	budskap	och	den	kunskap	om	Lean	som	förmedlas	i	
Produktionslyftet och startade därför Produktion Botnia 
som ett komplement. Därmed kunde vi nå företag som 
inte fick plats i Produktionslyftet. Produktion Botnia bygger 
på samma grunder som Produktionslyftet, men genom att 
utnyttja	regionala	förutsättningar	och	resurser	för	finansie-
ring och genomförande har vi kunnat nå fler företag.

Alla	som	medverkat	i	Produktionslyftet	kan	med	tillfreds-
ställelse ta till sig alla berömmande ord om programmets 
genomförande och resultat, men vi vill naturligtvis inte att 
utvecklingen stannar av och ser fram emot fortsättningen 
av	Produktionslyftet.	Vi	vill	ta	sikte	på	något	nytt	och	inte	

”bara”	upprepa	vad	vi	tidigare	gjort	i	programmet.	Här	
ser	vi	en	stor	möjlighet	i	en	ännu	bredare	nationell	struk-
tur med bidrag från olika partner runt om i Sverige, en 
organisation som kan kännetecknas av en mer regionalt 
förankrad verksamhet som genomförs med stöd av den 
nationella strukturen. Min förhoppning är att alla regioner 
ska kunna utvidga sin del av en eventuell fortsättning – i 
min region kanske vi får Produktionslyftet Botnia? Jag 
hoppas att vi kommer att se liknande initiativ i andra regio-
ner som tillsammans ger ett mycket större Produktionslyf-

tet.	I	slutänden	leder	det	till	utveckling	av	Lean	i	många	fler	
företag!

Mattias Larsson, Tillväxt Halland:

Jag	har	rollen	som	företagsutvecklare	i	ett	projekt	som	he-
ter	Tillväxt	Halland	i	Region	Halland.	I	projektet	finns	en	fö-
retagsutvecklare	i	varje	halländsk	kommun,	där	jag	jobbar	
med företagen inom Falkenbergs kommun med uppdraget 
att	utifrån	företagens	behov	skapa	utvecklingsprojekt	
genom att bland annat involvera exempelvis högskola och 
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Mattias Larsson 
på Tillväxt Halland.
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universitet. Den röda tråden 
genom	hela	projektet	är	att	
bidra till en förbättrad inno-
vationskultur bland företagen 
i Halland och därmed till en 
stärkt hållbar tillväxt.

Det	är	här	som	vi	inom	projek-
tet omedelbart såg koppling 
till Produktionslyftet. Intresset 
för	begreppet	Lean	är	extremt	
stort bland företagen i Fal-
kenberg och Halland. Dess-
utom växer intresset inom 
Falkenbergs kommun stadigt, 
vilket	är	enormt	glädjande.	Nu	
gäller det att gå från ord till 
handling! Många av företagen 

jobbar	med	”ordning	och	reda”,	men	inte	många	har	tagit	
det stora greppet. Efter att vi tillsammans med Produk-
tionslyftet åkt runt bland några företag fick vi så gått som 
omgående ett par företag med oss. Givetvis var detta inte 
en	ny	värld	för	dessa	företag,	men	de	förstod	hur	Lean	
kunde stärka deras konkurrenskraft.

Likt	allt	annat	i	livet	så	krävs	det	träning	och	utveckling	
och	detta	är	just	vad	Produktionslyftet	erbjuder	företagen.	
Därför	kommer	vi	inom	projektet	att	jobba	enligt	Lean	i	
de processer och arbetssätt som vi har, helt enkelt ”leva 
som	vi	lär”.	Slutligen	vill	jag	trycka	på	den	”outnyttjade	
kreativiteten”, en av slöserierna definierade inom ramarna 
för Toyota Production System (TPS). Jag är helt övertygad 
om att det finns extremt mycket att hämta ur den ”outnytt-
jade	kreativiteten”	–	det	är	här	vår	konkurrenskraft	finns	för	
framtiden.	Se	till	att	utnyttja	den!

Jan Andersson, IUC Sjuhärad:

Produktionslyftet har blivit en naturlig och viktig del av vår 
verksamhet.	Att	hjälpa	företag	i	sin	Lean-process	har	vi	
gjort	länge,	men	Produktionslyftet	möjliggör	ett	bredare	
engagemang.	IUC-bolagens	övergripande	uppgift	är	att	
utveckla	industrin	och	Lean	har	kommit	att	dominera	pro-
duktionsutvecklingen.	Totalt	är	det	fyra	IUC-bolag	i	landet	
som är verksamma som coacher inom Produktionslyftet: 
IUC	Dalarna,	IUC	Träcentrum,	IUC	Wermland	och	IUC	
Sjuhärad.

För	IUC	Sjuhärads	del	är	det	hit-
tills sex företag som har coachats 
fram,	varav	tre	finns	i	Sjuhärads-
området. För att skapa största 
möjliga	nytta	på	företagen	är	det	
viktigt att coachen hela tiden 
utvecklas. Inom Produktionslyftet 
lär	vi	av	varandra	och	andra.	Att	
utbyta erfarenheter med andra 
utbildare och konsulter är viktigt 
för	oss	på	IUC	Sjuhärad,	men	
framförallt lär vi oss av att utföra 
aktiviteter i skarpt läge, av att 
vara på plats hos företagen. 18 
månader och många timmar gör 
att man hinner skapa och förankra 
en förändring på företagen. 
En positiv sådan.

Produktionslyftet är också ett sätt för oss att synas och 
uppfattas	som	en	kvalitetssäkrad	Lean-resurs	även	utanför	
målgruppen.	IUC-bolagen	och	Produktionslyftet	hör	ihop.	
Nu ser vi fram emot fortsättningen!

Jan Andersson 
på IUC Sjuhärad.
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Under åren har många av våra partner, samarbetsorganisationer, deltagande företag och programmedverkande bidragit med 
ledartexter i Produktionslyftets nyhetsbrev – ovan ett litet axplock.
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Produktionslyftets coacher 
och ledning på studiebesök 
hos Nissan 2009.
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Internmetodik

Insikts- och informationsarbetet har varit grundläggande i 
Produktionslyftets	upplägg;	företagen	efterfrågar	inte	det	
de inte känner till. Insiktsseminarierna har – då som nu – 
som mål att nå Produktionslyftets målgruppsföretag och få 
dem	att	anmäla	sitt	intresse.	Vi	hjälper	lokala	och	regionala	
samarbetspartner vid anordnande av de olika arrang-
emangen med intressanta företagsexempel i artikelformat, 
inbjudningar/pressreleaser,	föredragshållare,	moderator	
för seminariet med mera. Produktionslyftets arbetssätt är 
att väcka intresse där den bärande delen handlar om att 
skapa insikt hos företag, såväl företagsledningar, fack-
föreningar som enskilda anställda, samt hos samhällets 
aktörer	i	stort,	om	hot	och	möjligheter	inom	Produktionslyf-
tets områden.

Rent praktiskt går det till så att Produktionslyftet etablerar 
kontakt med en eller flera lokala partners med lokala före-
tagsnätverk. Tillsammans sätter vi samman ett för målgrup-
pen	intressant	insiktsseminarium	där	våra	partner	bjuder	
in via sina nätverk och Produktionslyftet står för innehållet. 
Bärande delar i dessa seminarier är att först medvetande-
göra deltagarna om de hot som Sverige och svenska före-
tag står inför, för att därefter övergå till att berätta om hur 
världens bästa företag arbetar, med referenser från såväl 

globala som nationella 
företag.	Vi	lyfter	fram	
goda exempel från fö-
retag som Produktions-
lyftet samarbetar med, 
där dessa delar med 
sig av sina erfarenheter. 
Avslutningsvis	berättar	

vi	om	möjligheterna	med	Produktionslyftets	utbildningar	
och coachning.

Området utbildning utgår från våra erfarenheter från 
7,5-poängskursen	i	Lean	produktion	som	utvecklats	vid	
Chalmers med stöd från Tillväxtverket (dåvarande Nutek). 
Den metod som används inom kursen bygger på fem 
träffar om vardera två dagar med cirka en månad mellan 
varje	träff.	I	kurserna	blandas	teoretiska	och	praktiska	
moment, där case-metodik är ett viktigt inslag med 
exempelvis konkreta analyser i så kallade värdföretags 
produktion. Kursen examineras genom litteraturseminarier, 
hemarbetsuppgifter	och	genom	ett	avslutande	projekt-
arbete där deltagarna skriver en handlingsplan för sitt 
företags	utmaningar	kopplade	till	Lean	och	företagets	
egna produktionssystem.

Operativt har Produktionslyftet arbetat med två coacher 
per	deltagande	företag.	Arbetsupplägget	med	dubblering	
av	coacher	på	varje	företag	är	planerat	med	tanke	på	att	
skapa	kvalitet	i	arbetet	mot	företagen.	Vid	vissa	aktiviteter	
finns behov av att vara två coacher och det ska finnas 
backup om en av coacherna av någon anledning har 
förhinder att delta, vid enskilda aktiviteter eller permanent. 
Dessutom ger upplägget förutsättningar för samordning, 
samarbete och samsyn i coachgruppen så att arbetssätt 
och kvalitet på det utförda arbetet på de olika företagen 
ska	vara	likvärdigt.	Vid	behov	kan	också	expertkompetens	
inom specifika områden tas in i arbetet i företagen genom 
att	utnyttja	den	kompetens	som	finns	hos	Produktionslyf-
tets partner.

Ett par gånger per år har Produktionslyftet arrangerat 
reflektionsdagar för samtliga som är aktiva inom pro-
grammet. Reflektionerna varar över en till två dagar 
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och fungerar som en kombination av erfarenhetsutbyte, 
strategiplanering och diskussionsmöte samt ökar även 
känslan av samhörighet i gruppen. Produktionslyftet har 
även samgrupperat ett antal dagar varannan vecka i egna 
lokaler	hos	Swerea	IVF	i	Mölndal.	Måndag	morgon	har	då	
inletts med ett halvtimmes ståmöte då genomförda och 
kommande aktiviteter gåtts igenom med fokus på arbetet i 
företagen för att identifiera eventuella avvikelser. Personer 
som inte kunnat närvara fysiskt har ringt in till dessa möten 

och	har	även	kunnat	följa	dem	via	webbkamera.	Under	
måndag till onsdag dessa veckor har mycket av det övriga 
interna arbetet kring information, marknad, administration 
och	projektledning	utförts.

Kunskapsspridning och publicitet

Underlag	till	följande	är	hämtat	från	Rambölls	utvärdering-
ar av Produktionslyftet samt rapporter från Produktions-
lyftets	följeforskare	i	det	interaktiva	forskningsprojektet.	

Bild från Lean Forum Konferens i Göteborg.
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Rambölls bedömning av Produktionslyftets måluppfyllelse 
bygger	på	intervjuer	med	samtliga	deltagande	25	företag	
som	togs	in	under	2008,	samt	intervjudata	som	samlats	
in	av	det	interaktiva	forskningsprojektet	avseende	Pro-
duktionslyftets	tio	pilotföretag.	Intervjudata	finns	även	från	
ett antal arrangörer av insiktsseminarier, coacher samt 
enkätsvar från kursdeltagare i Produktionslyftets utbildning 
Lean	produktion	på	7,5	högskolepoäng.

Som en del av insiktsarbetet publicerar Produktionslyftet 
ett nyhetsbrev en gång i månaden, där olika aktiviteter i 
programmet presenteras. I dagsläget har nyhetsbrevet 
1675 mottagare (oktober 2010), varför det inte rör sig om 
massutskick utan endast distribution till bokade prenume-
ranter.	Vid	halvtidsutvärderingen	av	Ramböll	2008	kunde	
de konstatera att 35 % av Teknikföretagens medlemmar 
inom Produktionslyftets målgrupp med 50-250 anställda 
angav att de kände till programmet, vilket kan vara ett sätt 
att bedöma insatserna kring insiktsarbetet.

Även de artiklar som produceras inom Produktionslyftet, 
normalt i samband med nyhetsbreven, sprider kännedom 
om programmet. De flesta publiceras även i andra media. 
Fram till och med oktober 2010 har över 150 redaktio-
nella införanden i olika media registrerats.

Enligt	Rambölls	utvärdering	uttrycker	en	majoritet	av	
kursdeltagarna	i	Produktionslyftets	Lean-utbildning	att	
de fått kunskaper som de använt för att utveckla arbetet 
med	Lean	i	sina	företag.	På	ett	övergripande	plan	indi-
kerar utvärderingen att kursen håller en hög kvalitet och 
ger	ett	värde	för	företagen;	Produktionslyftsföretagens	
enkätsvar pekar på att kursen gav deras företag kunskap 
som	var	av	värde	i	arbetet	med	Produktionslyftet.	Av	detta	
drar Ramböll slutsatsen att Produktionslyftet har nått sitt 

mål. I sammanhanget är det även intressant att deltagarna 
ansåg att kursen gett dem användbara kunskaper oavsett 
om	företaget	tidigare	arbetat	med	Lean	eller	ej.

I	Rambölls	intervjuer	med	Produktionslyftsföretag	framgår	
det också att merparten av företagen anser att kursen ut-
gjort	ett	bra	komplement	till	coachningen.	Utbildningen	har	
gett en teoretisk grund för coachningens praktik. Kursut-
värderingar som genomförts efter kurserna visar att 
90 % av alla deltagare anser att de fått direkt nytta av 
kursen i sitt dagliga arbete och att de kommer att rekom-
mendera kursen till sina kollegor.

Beträffande Produktionslyftets företagscoachning kan 
Ramböll, baserat på sin utvärdering, konstatera att 
Produktionslyftet nått de mål som ställts upp avseende 
framtagandet av vägledande principer för företagens 
produktionssystem. Gällande ledningens engagemang 
och	drivkraft	förefaller	enligt	Ramböll	VD/platschef	eller	
motsvarande vara aktivt involverade i arbetet med att 
implementera	Lean	i	minst	hälften	av	företagen.	I	fyra	av	
tio pilotföretag var ägarna involverade i arbetet i någon ut-
sträckning. Generellt sett är bilden som framträder positiv 
och	det	tycks	finnas	en	vilja	att	arbeta	vidare	med	Lean.

Beträffande ledningsgrupperna sammanfattar Ramböll att 
det för samtliga grupper gäller att målen om den andel 
som ska ha tagit fram vägledande principer har nåtts. I de 
fall	där	mätningar	gjorts	på	”Lean-effekten”	hos	företagen	
övergripande menar Ramböll att betydande förbättringar 
kunnat påvisas. Bland effekterna nämns reduktioner i 
kapitalbindning, förbättrade flöden, minskade ledtider och 
ställtider	och/eller	lagervärden.	Följeforskarna	lyfter	också	
fram	företagens	engagemang	i	arbetet	med	Lean	och	
pekar	även	på	effekter	som	ordning	och	reda,	gjorda	för-
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Studiebesök vid Toyotas 
anläggning i Turkiet.

bättringar i pilotområden och nya former för att involvera 
personalen i utvecklingsarbete etc.

Utifrån	de	företag	som	intervjuats	inom	ramen	för	Ram-
bölls utvärdering är utvärderarnas övergripande bedöm-
ning	att	företagen	har	gjort	förbättringar	där	de	imple-
menterat	Lean-verktyg.	Motsvarande	bild	gäller	även	för	
pilotföretagen. Sammantaget konstaterar Ramböll att 
företagen	i	allmänhet	är	nöjda	med	coachningen	och	med	
sitt deltagande i Produktionslyftet.

Enligt Ramböll ger många av företagen uttryck för att de 
ser	att	arbetet	med	Lean	ger	lönsamhetseffekter.	Främst	
handlar det om minskade lagervärden och kapitalbindning. 
Ett	av	de	intervjuade	företagen	menade	att	företaget	nog	
hade haft det riktigt svårt med upplåning och kreditkost-
nader om de inte deltagit i Produktionslyftet och minskat 
kapitalbindningen.	Flera	av	företagens	VD	kommenterar	
att den största – och viktigaste – förändringen ligger i att 
kulturen på företaget har förändrats, att personalen tar 
egna	initiativ	och	att	det	finns	en	annan	vilja	till	utveckling.	
Enligt Ramböll är det också där som företagen ser att 
förutsättningarna för ett fortsatt förändringsarbete utifrån 
Lean	ligger.

Intervjupersonerna	i	Rambölls	utvärdering	lyfte	också	att	
arbetet	med	Lean	uppskattas	av	deras	kunder	och	att	de	
har	använt	Lean-arbetet	när	de	marknadsför	sig	själva.	
Merparten av de deltagande företagen har kunnat lämna 
exempel på tillfällen eller sammanhang då de berättat om 
Produktionslyftet och rekommenderat andra företag att 
delta.	Enligt	följeforskarna	har	företagen	haft	gott	stöd	
av coacher och utbildare och positiva resultat hos företa-
gen har uppvisats, tillsammans med stor enighet om att 
implementeringen	av	Lean	är	mycket	viktigt	för	företagen.	

Slutsatsen	följeforskarna	drar	är	att	Lean	som	koncept	tro-
ligen har en hög legitimitet hos programmets intressenter, 
utifrån det positiva mottagandet som konceptet generellt 
sett har fått från företagens anställda, ledning samt de 
lokala facken.

Avslutningsvis	menar	följeforskarna	att	Produktionslyftet	
på det hela taget utvecklat en framgångsrik strategi för att 
åstadkomma ett nationellt arbete med produktionsfrågor. 
Det	följeforskarna	kan	bedöma	är	att	resultat	kommer	att	
uppnås i företagen, men de har också fått indikationer på 
att det går att få långsiktiga effekter med programmet. På 
det sättet är Produktionslyftet en unik satsning, särskilt 
den organiserade lärprocessen som har varit med genom 
hela programmet och bland berörda aktörer på alla nivåer. 
Det är viktigt att arbetet med vidareutveckling och sprid-
ning	får	fortsätta	i	samma	anda,	menar	följeforskarna.
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