
Kiviks Musteri inspirerar verkstadsföretagen på Österlen genom Lean-nätverk
I södra Sverige har ett antal företag gått samman i nätverksgrupper 
för att höja sin kompetens inom produktionsområdet. Arbetssättet 
är relativt nytt, men resultaten är goda. Företag från flera olika 
branscher utgör bra exempel på hur Produktionslyftet kommer att 
arbeta för att stärka företagens konkurrenskraft genom effektiv 
produktion. Hos Kiviks Musteri har arbetet på kort tid resulterat 

i ökad flexibilitet, bättre flöden och 
färre kassationer. Till höger Ingvar 
Hagström, produktionschef, med 
produktionsledare Mats Nilsson på 
Kiviks Musteri AB – läs hela artikeln 
på www.produktionslyftet.se!
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Att förändra hela företags sätt att fungera 
är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, 
envishet och ödmjukhet. Och det tar tid 
– lååång tid – varför uthållighet och tålamod 
också är bra att ha. Produktionslyftet ska 
stötta medelstora företag genom att vara 
tränare och ge hjälp till självhjälp. Vi ska 
bidra både genom kvalificerad utbildning, 
företagsanpassade utbildningar på plats i 
produktionen och stöttning i det praktiska 
förändringsarbetet. Produktionslyftet bygger på samma grunder 
som gäller för Lean produktion och det arbete som grundlades 
inom proDesign. Vi ger också produktionstekniskt stöd vid 
behov, men deltagande företags ledning och styrelse måste 
först förstå de filosofier och principer som ligger till grund för 
Lean. Utifrån viljan att förändra både sitt och företagets sätt att 
tänka, utvecklas i Produktionslyftet en standardiserad metodik 
som stöd i förbättringsarbetet. Produktionslyftet har en stark 
uppbackning i form av finansiärerna KK-stiftelsen, Vinnova och 
Nutek. Positiv är också den samsyn som Teknikföretagen och IF 
Metall visar för att arbeta med frågor kring produktionskunskap. 
Många av er som läst föregångaren till detta nyhetsbrev, 
proDesign-Nytt, har följt Lean-resan som pågått. Nu har vi fått 
förtroendet att ytterligare fördjupa arbetet och stötta företag i 
det direkta förbättringsarbetet. För att leva som vi lär – arbeta 
långsiktigt och planera väl – kommer vi under 2007 förfina vårt 
arbetssätt. Vi kommer att arbeta på djupet med tio pilotföretag, 
för att under kommande år kunna nå fler företag. Förutom det 
kommer vi att på bredare front genomföra insiktsseminarier 
och andra spridningsaktiviteter, bl a tillsammans med regionala 
partners. IVF och Chalmers är huvudmän för satsningen, men 
för att Produktionslyftet ska få genomslag i hela Sverige krävs 
ett antal strategiskt placerade partners som vår förlängda arm. 
Ni som företräder målgruppsföretag, regioner och andra bland 
företagens vänner, måste också dra åt samma håll. Finansiärerna 
satsar 65 MSEK under de första tre åren, men Produktionslyftet 
ska leva vidare långt därefter och det kräver samarbete. Vi ser 
fram emot att tillsammans och med gemensamma krafter arbeta 
för att lyfta svensk produktion!
Birgitta Öjmertz · programdirektör

Näringsministern med Produktionslyftet i Växjö
Produktionsnätverket Sydost bjöd den 7 mars med fem 
olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö in proDesign 
och Produktionslyftet till samtal om hur företagen i 
regionen kan stöttas. Talare var bl a näringsminister 
Maud Olofsson, Johan Ancker (Teknikföretagen) och Hans Reich. 
Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Samverkan för kompetensutveckling 8-11 maj Jönköping
Femte upplagan av konferensen 
HSS (Högskolor och Samhälle 
i Samverkan) arrangeras i 
Jönköping 8-11 maj 2007. Under 
konferensen erbjuds deltagarna 

att fördjupa sig i olika spår, där ett är Industriell Omvandling med 
Produktionslyftets Hans Reich som moderator. En av talarna 
är Hasse Johansson (forsknings- och utvecklingschef Scania). 
Läs mer på www.hss.se eller www.produktionslyftet.se – mer 
information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Monteringskonferens i Stockholm 14 mars
Den 14 mars lockade Monteringsforum 
ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets 
programdirektör Birgitta Öjmertz deltog 
med en presentation av programmet. 
Peter Gröndahl från KTH sammanfattade dagen med: ”Vi vet, vi 
kan, vi vill, vi törs, vi måste!” Moderator var Björn Langbeck från 
IVF, som i vanlig ordning drev arrangemanget framåt. Mer vet 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Lean-inspirerade kommuner i Dalsland möttes 5 mars
Färgelanda kommun med Dals-Ed och Tanum drog den 5 mars 
samman företag inom främst bilindustrin. Med Produktionslyftet 
önskar de rigga en större satsning, inspirerade av resultaten från 
IAC Group i Färgelanda (f d Lear). 
Drivande på företaget – och även 
medverkande vid arrangemanget 
– är Bo Ericson. Deltog som talare 
gjorde Hans Reich, som vet mer på 
hans.reich@produktionslyftet.se.

Kommande arrangemang: 25 april Automationskonferens Stockholm · 8-11 maj Högskolor och Samhälle i Samverkan Jönköping
· 29 maj Seminarium Produktionslyftet Ljungby · Se vidare www.produktionslyftet.se för uppdaterad information


