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Starkt engagemang, positiva resultat 
– och mycket att se fram emot!

Nu är snart ännu ett spännande år till 
ända. Vid vårt senaste pulsmöte för oss 
som arbetar i Produktionslyftet, där vi går 
igenom läget både vad gäller coachning, 
utbildning och insikts-/motivationsarbetet, 
tog vi bland annat upp de många företag 
som vid årsskiftet avslutar sin 18-månaders 

coachningsresa och som nu ska fortsätta på egen hand. Det var 
riktigt inspirerande att samlat höra om allt engagerat arbete 
som skett i företagen, där resan inte alltid varit lätt men där 
resultaten överlag ser väldigt spännande och positiva ut. Vi 
ser också att många företag fortsätter att låta fler medarbetare 
genomgå utbildningen i Lean produktion långt efter att de 18 
månaderna är slut – ett kvitto på att det vi tillsammans lägger 
grunden till lever vidare och att utbildningen ger mycket till 
dem som går den.

Från att initialt fokuserat på medelstora företag inom traditionell 
verkstadsindustri har vi idag breddat oss på flera sätt. Vi har 
under året arbetat med företag från 15-talet upp till nästan 800 
anställda och har exempel på företag även inom exempelvis 
byggsektorn, livsmedel och processindustri. Förutom den 
breddning som pågår tittar vi även på fördjupande insatser 
inom exempelvis produktutveckling och ledning, layout/flöden 
och marknad/sälj, ett arbete som kommer att fortsätta under 
kommande år.

Som ni ser finns det mycket spännande att fortsätta arbeta med 
under kommande år, där vi även vill koppla vårt arbete närmare 
forskning och utbildning. Med allt detta framför oss ser jag fram 
emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete, och önskar 
en riktigt God Jul & Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz · Programdirektör

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen, finansierat av VINNOVA, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och medverkande företag

Ekolyftet hjälper företag att införa ekodesign
Ekolyftet är ett projekt inom Swerea som tilldelats medel av 
Vinnova och där även Produktionslyftet deltar. Syftet är att 
lyfta svensk industris förmåga och möjligheter till hållbara 
innovationer i produktframtagningen – det vill säga ekodesign 

– och därmed dess konkurrenskraft. Målet är att ta fram, och i 
företag prova och vidareutveckla, metodik för implementering 
av hållbarhet vid utveckling av produkter och processer. Mer 
information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Glädjande och inspirerande seminarium i Östersund
Ett 40-tal personer samlades den 4 december för att dela 
erfarenheter och få ny inspiration i Östersund. Föreläste gjorde 
Mattias Marktin från Jonsson & Paulsson Industrier samt 
Ove Karlsson och Linda Haugskott från 
Lean Lantbruk (på bilden tillsammans 
med Anna Godevärn till vänster). För 
mer information kontakta gärna 
anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Enhetlig utformning och synkronisering
På City Knalleland i Borås diskuterade de sina 
tavlor för daglig styrning, dels för enhetlig 
utformning, dels för synkronisering mot den 
centrala tavlan. Det var sista styrgruppsmötet 
för året med Produktionslyftets Lean-coach, 

varför planen dessutom lades för arbetet under våren. Mer vet 
jonas.laring@produktionslyftet.se.

Nominera till Svenska Monteringspriset 2014
Välkommen att föreslå pristagare inom ditt eget företag eller 
från andra företag. Priset delas ut vid Årets Monteringskonferens 
den 18 mars i Stockholm. Läs mer på www.monteringsforum.se 
eller kontakta bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Kockumiternas framgångsrika revansch
Kockums Maskin AB var ett av Produktionslyftets tio första 
pilotföretag. De har under och efter tiden med Produktionslyftet 
gjort en verklig resa, där de ett tag var endast ett telefonsamtal 
från konkurs. Idag återanställer de och kan visa svarta siffror 

– och de låter med stolthet medarbetarna visa upp deras 
produktionssystem. I november tilldelades de engagerade 

”Kockumiterna” årets Sydsvenska Leanpris!

I juni 2013 fick vi tillfälle att reflektera kring deras fortsatta Lean-
arbete tillsammans med Håkan Torebrink (underhållsansvarig), 
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Patrik Morin (produktionsledare), 
Carl-Johan Carlberg (teknisk chef ), 
Kranislav Miletic (IF Metall, kvalitets- 
ansvarig) och Mats Malmqvist (vd).

– Det här med att vara Kockumit tar 
vi även upp i vårt produktionssystem 

”Vår vägvisare”, säger Mats. En balans- 
räkningbetyder ingenting, det är 
personerna bakom som betyder något.

Läs hela reflektionsartikeln på www.produktionslyftet.se!

Mats Malmqvist


