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Framtidens industri bygger
på viljan till förnyelse
För att vi ska vara långsiktigt
konkurrenskraftiga i Sverige krävs en
allt högre förnyelsetakt i företagen såväl
som i samhället i övrigt. Hur vi bygger
förnyelseförmåga blir därför allt viktigare. Det räcker alltså inte
med att vi skapar en innovation en gång, vi behöver förnya
både affärsmodeller, organisation, teknik och processer – och
det måste ske om och om igen. Att tänka kring hur vi kan
förbättra och förnya behöver vara ett sätt att leva. Vi behöver
känna oss trygga i förändringen så att vi känner att vi VILL
förändra, inte bara MÅSTE. Vi ser att det vi byggt upp inom
Produktionslyftet har potential att bidra till detta genom att
medverka till att företag bygger förnyelseförmåga än bredare i
hela organisationen, inom fler och fler funktioner. Involvering av
både ledare och medarbetare är en grund och röd tråd i detta
arbete.
Digitalisering är bara ett exempel på områden där vi ser hur vi
kan bidra och kombinera vår förbättrings- och förnyelsemetodik
med kunskap inom andra områden för att praktiskt stötta i att
implementera ny kunskap och teknik och med utgångspunkt
i respektive företags utmaningar och förutsättningar. Vi tror
inte att det finns några enkla sätt att göra de genomgripande
förändringar som kommer krävas för att vi ska stå oss starka
i ”Framtidens industri” – det krävs ett systematiskt arbete så
att det blir långsiktiga effekter i företagen. Det uppnår vi bäst
TILLSAMMANS, både industri – institut – akademi, regionala och
nationella aktörer och olika kunskapsområden.
Jag önskar er härmed en fin sommar, med tid för både reflektion
och rekreation. Vi ses igen i höst för nya spännande utmaningar
att ta oss an tillsammans!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör

Bra driv och snabba resultat i Ankarsrum
Maj avslutades med en mycket bra dag hos Ankarsrum Motors.
SMED-insatsen gav snabba resultat redan efter första testet och
alla kunde se hur kraftfullt verktyget är. Dessutom var det bra
diskussioner och driv i gruppen – en mycket positiv dag! Mer
information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Säker start för E.ON i Norrköping
Hos E.ON Värmeproduktion är
styrgruppen spikad och arbetet med
Fas 1 inleddes med en fullmatad
introduktionsdag. ”Säkerheten först”
innebar dock först en säkerhetsutbildning
med en rejäl rundtur på verket innan flödeskartläggningen i
juni. Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

Smidigt och smärtfritt hos El-Björn
Hos El-Björn i Anderstorp har pilotgruppen kommit igång med
daglig styrning. Det har gått smidigt och smärtfritt – trots ovana
– och de har arbetat med problemlösning i produktionspilotområdet där problem benats ut till gemensamma A3or. Mer vet
tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Välplanerat och produktivt hos Johpomek
I början av maj hade Johpomek i Osby en bra
genomgång kring inköp och planering. Att
räkna på kostnader för yta är svårt där dagens
kostnader är förhållandevis låga, varför det
kan vara en idé att ta fram ett jämförelsepris för vad ytan är
värd om den vore ”produktiv”, exempelvis med bearbetning
eller montering. Pilotgruppen har filmat bänkmontering och
i ett nästa steg ska de göra en visuell standard för de kritiska
momenten. Mer vet martin.kurdve@produktionslyftet.se.
Utförligare notiser och artiklar finns på www.produktionslyftet.se.

”Produktionslyftet borde vara ännu tuffare”
Sedan starten har Produktionslyftet regelbundet genomfört vad
vi kallar reflektionsdagar, där medarbetare från alla funktioner i
programmet – coachning, kommunikation, utbildning, ledning
– samlas för inspiration, erfarenhetsutbyte och uppdateringar
av processer och material. I år samlades vi den 16-17 juni i Kista
och Swereas lokaler för ett riktigt inspirations- och kunskapslyft.
Björn Langbeck från Tillväxtverket konstaterade att det
fortfarande finns utmaningar. Hur når vi de 3000 små och
medelstora företag som Produktionslyftet inte nått än? Hur kan

Produktionslyftet både nyttja och bidra till digitalisering och
nyindustrialisering? Läs artikeln på www.produktionslyftet.se!

Styrelseordförande Göran Johnsson inspirationsföreläser inför intresserade
”produktionslyftare”.
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