
LEAN-NÄTVERK WERMLAND
ETT NÄTVERK SOM DRIVS AV FÖRETAG FÖR FÖRETAG

VAD GÖR VI I NÄTVERKET…

 Nätverksträffar
Inom LEAN-nätverket arrangeras träffar hos medlemsföretagen med olika ”teman”. Det
kan handla om Ordning & Reda, Operatörsunderhåll, Daglig styrning, efterfrågestyrd
produktionsplanering, Produktivt Underhåll mm.

 Workshops och utbildningar
Nätverket arrangerar även avgiftsbelagda workshops och utbildningar inom olika
områden, som är öppna för medlemmar. Genom samordning kan kostnaden reduceras.

Exempel på utbildningar som genomförts är ”Coachande ledarskap”, ”Ställtidsreduktion
genom SMED-modellen”, Lean Produktion 7,5 hp i samarbete med Chalmers och
Karlstads Universitet samt studieresor till företag utanför värmlandsregionen.

 Årskonferens i oktober/november varje år
Varje år arrangeras en större konferens där någon populär och efterfrågad
föredragshållare bjuds in. Kostnaden för dessa täcks in av medlemsavgiften och är oftast
helt kostnadsfri för deltagarna.

2013 deltog Arne Ljung, som tillsammans med Robert Kusén har skrivit boken
”Respekten för människan”. Dessutom pratade Björn Langbeck, Swerea IVF, om
”Automatisering”. Björn är en av de ledande inom området.

På 2014 års konferens hade vi lyckats engagera Niklas Modig att hålla en heldags
workshop kring Lean med betoning på Lean management, Change management samt
Lean on Myself. Niklas Modig (Handelshögskolan i Stockholm) är en av Sveriges ledande
forskare inom Lean och en populär föredragshållare.

På årskonferensen 2015 hade vi besök från USA enbart för vår konferens. Det var Doug
Draper, tidigare kvalitetsansvarig på Toyota´s första helägda fabrik i Kentucky som
berättade om sina och Toyota´s erfarenheter av att implementera ”The Toyota Way”
utanför Japan.

Årskonferensen 2016 genomfördes i samarbete med den nationella satsningen
”Produktionslyftet” samt ”Stål och Verkstad”. Föredragshållare från Swerea IVF,
Tillväxtverket samt Inission Munkfors pratade om vad som kommer att krävas av
”framtidens industri” samt behoven av förnyelse inom olika utvecklingsområden.
Konferensdeltagarna fick fördjupa sig inom ”förbrukningsstyrd produktion” samt ”hur
kan vi skapa det attraktiva arbetet?”. Dagen avslutades med ett fabriksbesök på Inisson i
Munkfors.

SERVICEAVGIFTER…
Medlemskapet är personligt och kopplat till företaget/organisationen. För företag/ organisationer
med mer än 50 anställda är avgiften 5 000 kr/år för första medlemmen, därefter 500 kr/år för varje
ytterligare medlem. För mindre företag/organisationer är avgiften 2 000 kr/år för första
medlemmen och 500 kr/år för ytterligare medlemmar. Från och med den 11:e medlemmen är
medlemskapet avgiftsfritt.

På initiativ av IUC Wermland startades LEAN-
nätverk Wermland 2012 av personer från företag
och organisationer som har en längre tids
erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor på
sina arbetsplatser. Nätverket fungerar som ett
erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som
arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning
till Lean Produktion.

Företagen/organisationerna har deltagit i något
av IUC Wermlands/Produktionslyftets
utvecklingsprogram och kurser inom
produktionsområdet eller på annat sätt startat
upp ett utvecklingsarbete. I nätverket finns
medlemmar från små, medelstora och stora
företag eller organisationer från Värmland samt
angränsande kommuner.

Nätverket leds av en styrgrupp bestående av
personer, som är medlemmar i nätverket samt
representanter från forskningen. Nätverket drivs
av IUC Stål & Verkstad och stöds av Swerea IVF i
samarbete med den nationella satsningen
Produktionslyftet.

KONTAKTPERSON…

Bo Warg har arbetat som coach inom
Produktionslyftet och är numera gymnasielärare
på industriprogrammet. Utbildad inom Lean
Produktion och har läst flera högskolekurser på
Chalmers inom området.
070-681 62 75
bo.warg@leanwermland.se

ANSÖK OM MEDLEMSKAP…
Skicka ansökan till
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se

Ange

 namn, företag, e-post och telnr
 hur länge ni arbetat med

”Leanutveckling”
 om ni har speciella intresseområden

inom Lean


