
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart Produktion är ett förbättringsprogram där 4-8 företag samverkar i ett nätverk 
alt. genomförs enskilt.  
 
I Smart Produktion får företagen stöd med att resurseffektivisera sin verksamhet för 
att frigöra resurser och kapital som återinvesteras för fortsatt tillväxt och lönsamhet. 
 
Avsikten är att skapa flyt i företaget genom att fokusera på de värdeskapande 
aktiviteter och eliminera slöserierna.  Genom ett bättre flyt uppnås minskade 
kostnader, kortare ledtider, högre kvalitet, säkrare leveranser och mer engagerat 
arbetsklimat. 
 
 
Viktiga delar i Smart Produktion är: 
• Insatt och stödjande ledarskap för bestående förändring. 
• Skapa mer värde och eliminera slöserier. 
• Ständiga förbättringar i grupper. 
• Mångkunniga och engagerade medarbetare i samarbete. 
• God kännedom om kunden i hela företaget. 

 

Smart Produktion  

-lyfter ditt företag 



 
Smart Produktion innehåller: 
• Kick-off, där kunskap om resurseffektiv (Lean) produktion förmedlas till 

företagets ledning. Detta ger möjlighet för ledningen att engagerat och uthålligt 
driva förändringsprocessen.   

• Information till företagets samtliga anställda 
• Introduktion till berörda med hjälp av Lean spel 
• Analys, kartläggning och prioritering av stödinsatser. 
• Utveckling av företagets produktionsstrategier dokumenterat i FPS, Företagets 

Produktions System 
• Framtagande av handlingsplan för implementering av resurseffektiv 

produktion 
• Företagsindividuell uppföljning av handlingsplan och stöd ute på företaget . 
• Gemensamma nätverksträffar (då Smart Produktion genomförs i nätverk) 

där förbättringsarbetet diskuteras och resultat presenteras.  
• Gemensam utbildning då Smart Produktion genomförs i nätverk) och 

fördjupning inom området Lean Produktion genom seminarier och workshops.  
• Studiebesök  
• Utvärdering av insatser efter avslutat förbättringsprogram 
• Vägledning i fortsatt lärande 

 
 

Aktörer 
Träcentrum- Programledare 
Programledaren ger stöd till företagen i implementeringen av resurseffektiv 
produktion. IUC:s närhet till företagen skapar ett kontinuerligt långsiktigt lärande, 
hjälp till självhjälp. 
www.tracentrum.se  

  
Swerea IVF AB - Expertkompetens 
Sveriges Lean-center med erfaren expertis från både forskning och praktisk 
tillämpning genom företagsuppdrag. 
www.ivf.se 

 
Företagens insats 
Kostnaden för medverkan i Smart Produktion offereras på begäran. 
Tid avsatt för deltagande i aktiviteterna och eget förbättringsarbete däremellan. 
En projektledare utses på företaget för att koordinera det interna 
förbättringsarbetet.  

 
För mer information 
Ring eller skicka e-post till Nils Svensson, programledare för Smart Produktion på  
Träcentrum Nässjö 
Mobil 0703-117772 
E-post nils@tracentrum.se 
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