
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!

Lean-seminarium den 25 november i Västerås

Lean och automation 
för effektiv produktion

Mälardalens högskola och Automation Region bjuder in till Automation Acadamy med 
ett fritt seminarium om Lean och automation. Här får du tillfälle att lyssna till praktiska 
erfarenheter från både näringsliv och akademi, samt få insikt om Produktionslyftets 
framgångsrika arbetssätt. Boka redan nu in den 25 november – varmt välkommen!

Finansiärer Intressenter

Plats: Hörsalen · Kopparlunden 
 Kopparlundsvägen 14

Program:

13:00 Välkommen till dagen! 
 Helena Jerregård · Automation Region 
 Magnus Wiktorsson · Produktionslyftet

13:15 Vad är Lean – vad är Produktionslyftet? 
 Hans Reich · Produktionslyftet

14:00 Lean på Eskilstuna Elektronikpartner AB 
 Mikael Joki · VD EEPAB

14:30 Produktionslyftets erbjudande 
 Magnus Wiktorsson · Produktionslyftet

Seminariet är gratis, men anmäl dig senast 19 november 
på www.automationregion.se. Välkommen!

14:50 Kaffe med mingel

15:20 Lean automation vid 
 Mälardalens högskola 
 Mats Jackson · Professor MDH

15:40 Automation och flödestänkande vid 
 SKBs slutförvar av utbränt kärnbränsle 
 Heikki Laitinen · Projektledare SKB

16:10 Bensträckare

16:15 Är automation för komplext? 
 Öppen diskussion och workshop

16:50 Sammanfattning och avrundning

17:00 Avslut

Automationsindustrin är en av Sveriges viktigaste näring-
ar med en betydande exportandel i sig och av stor strate-
gisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft. 
Kombinera Lean Production med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. Automation ger oss de 

verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Företagsklustret Automation Region 
syftar till att ytterligare utveckla vår globala position och 
kompetens inför framtiden. Läs mer om oss och våra 
aktiviteter på www.automationregion.com!

OBS! Ny 

lokal!


