Svensk industri har många styrkefaktorer men också en
stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt,
hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan
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att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela
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företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är
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ännu viktigare långsiktigt sett.
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Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program
som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.
Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka
förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Resultaten har överträffat förväntningarna, vilket har utvärderats
grundligt.
Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl
utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och
ständigt förbättras. Processen bygger på principer som
kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar
och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.
En förutsättning för framgång är också en beredskap till
omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.
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Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklings
program på 18 månader, ett program som utvecklar före
tagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverknings-

Lean och ledarskap

industrins behov och möjligheter, men även andra företag
som kan tillämpa samma principer är välkomna.
Programmet innehåller utbildning och coachning ba-

Produktionslyftet erbjuder ett utvecklings
program med en framgångsrik och
välutprovad process för att systematiskt
arbeta med utmaningar för ökad
konkurrenskraft.
Utbildning och coachningsstöd möjliggör
för företaget att bygga sin egen förmåga
att utvecklas enligt Lean-principer.

serat på vår standardiserade metodik, ”Sneda Vågen”.
Coachning och workshops genomförs varannan vecka
under första året, därefter var fjärde vecka. En eller flera
personer vid företaget ges en utbildning i Lean på 7,5 högskolepoäng.
Är du intresserad av Lean-utveckling
genom Produktionslyftet
– hör av dig till Marjo!
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