
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 

saknar 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!
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Sedan ett par år tillbaka pågår hos Emballator 
Lagan Plast en målmedveten förändringspro-
cess, där Lean har kommit att bli en betydelse-
full del för företagets fortsatta utveckling.
– För oss innebär Produktionslyftet ett värde-
fullt stöd, säger vd Christian Silvasti. Det är en 
språngbräda för vår redan positiva utvecklings-
trend.
Stor ansamlad kunskap
Emballator Lagan Plasts ansamlade kunskap 
kan tas tillvara på ett bättre sätt genom Produk-
tionslyftet. Företaget är en lärande organisation 
och med Produktionslyftet ser de värdet av att 
kunna utbyta branschöverskridande kunskaper 
och erfarenheter.
Kulturförändring med trygghet
Produktionslyftet bidrar till att skapa den nöd-
vändiga ”kulturförändring” som ännu mer ska 
öka alla medarbetares delaktighet. Alla ska 
se hela organisationens utmaningar och dess 
möjligheter.
– Att bättre kunna stimulera varje medarbetare 
med att än mer aktivt inse värdet av en ständigt 
pågående förändringsprocess, ska upplevas 

Emballator Lagan Plast i Ljungby
– ett av Produktionslyftets utvalda företag!

Emballator Lagan Plast i Ljungby har sedan starten 1965 
utvecklats till ett högteknologiskt företag och är idag en av 
Nordens främsta leverantörer av förpackningslösningar i 
formsprutad plast enligt devisen ”Förpackningar som gör 
livet enklare”. Till största delen är produktionen automati-

serad och produktionsan-
läggningen svarar upp mot 
branschens högsta miljö- 
och hygienkrav. Emballator Lagan Plast omsätter idag ca 
145 miljoner och har sammanlagt ca 70 medarbetare.

Kontakta vd Christian Silvasti på 0372-652 29 
eller christian.silvasti@lagan.emballator.se

som en överlevnadsfaktor och en trygghet – en 
förutsättning för att var och en av oss ska kunna 
agera med ett stort engagemang.
Två Ljungbyföretag
Entreprenörsandan är av tradition stark i företa-
gets region. Att det är två företag från Ljungby 
som blivit utvalda till Produktionslyftet är ett 
hedrande bevis för detta.
– Att ett ständigt förändrings- och förbättringsar-
bete upplevs som positivt och framtidsorienterat 
är en av drivkrafterna som entreprenör, avslutar 
Christian Silvasti. Mycket av den viljan finns i 
vår region och i Ljungby.
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