
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

Välkommen till Lean Café i Sundsvall den 25 oktober!

Effekterna av Lean
Alla som har arbetat med Lean känner till svårigheten med att kunna bevisa de ekonomiska effek-
terna och att den vanliga redovisningen inte är anpassad för att redovisa vinsterna med Lean. Det 
är inte ovanligt att en övergång till Lean i en verksamhet med lager helt plötsligt kan visa ett sämre 
resultat än före Lean-projektet startades.

Genom ”Lean Accounting” – Lean-redovisning – identifieras den finansiella potentialen i de förbätt-
ringar som Lean-initiativen kan skapa och möjliggör för organisationen att fokusera på de strate-
giska initiativ som behövs för att uppnå det finansiella resultatet. Traditionell redovisning synliggör 
inte kundens värdeflöde, men genom Lean-redovisning synliggörs kostnader och intäkter från 
värdeflödet vilket gör det möjligt att ständigt förbättra det ekonomiska resultatet.

Lean Accounting kan också ge en effektivisering av hela ekonomiprocessen och leda till reduce-
ring i tid, kostnader och spill. Framförallt ger Lean Accounting dig möjligheten att mäta och redo-
visa effekterna med Lean och därmed ge snabbare och större effekt av ditt Lean-initiativ!

Finansiärer Intressenter

Anmäl dig på www.produktionslyftet.se/sundsvall
Lean Café är gratis men föranmälan krävs – vi måste ha din anmälan senast den 20 oktober!

Program:

16:30 Mingel – ta chansen att möta andra 
 företag och organisationer som också 
 arbetar med Lean. Lättare fika finns!

17:00 Välkommen till Lean Café med 
 presentation av Lean Forum, 
 Produktionslyftet och Mittuniversitetet 
 Pernilla Ingelsson 
 Mittuniversitetet · Produktionslyftet

17:10 Detta har Lean inneburit för oss! 
 Björn Erkersson 
 Ostnor

17:50 ”Lean Accounting” 
 Lars G Mattsson 
 Capinova

18:50 Pernilla Ingelsson avrundar dagens 
 café och berättar om kommande 
 aktiviteter!

Lean Café den 25 oktober 16:30-19:00
Plats: Campus Sundsvall · Lokal O111 · Sundsvall 


