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Samverkan för konkurrenskraftig produktion
Teknikföretagen var en av initiativtagarna
till att Produktionslyftet drog igång
och vi anser fortfarande att projektet
fyller en viktig funktion när det
gäller att höja kunskapsnivån inom
produktionsteknikområdet. För att behålla
och bygga ut produktionen i Sverige måste
vi kunna konkurrera med länder som har
betydligt lägre kostnadsnivåer och detta
kräver hög kunskap om hur man kan höja produktiviteten i
företagen.
Detta är något som gäller alla företag, inte bara våra storföretag.
Dessa kan ofta ta fram egna modeller för hur man på
effektivaste sätt kan utveckla sin produktion, de kan ha hela pr
oduktionsutvecklingsavdelningar och följa vad som är ”best
practice”. Det är dock viktigt att även våra små och medelstora
företag har möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap som
finns. Ett sätt är att gå med i Produktionslyftet och för oss är det
otroligt viktigt att denna möjlighet finns kvar.
Vi har en fördel i ett nära samarbete med IF Metall, som också
var med och initierade Produktionslyftet. Det finns en stark
samverkan mellan akademi, näringsliv och forskningsinstituten
inom området, där näringslivet sitter på den största kunskapen.
Det finns en tydlig koppling mellan forskning, innovation
och produktion. För att behålla en hög nivå på forskning
och innovation i landet är vi övertygade om att det krävs en
konkurrenskraftig produktion. Vi gör allt i vår makt för att
påverka politikernas insikt kring vikten av detta. Förvisso är
tjänstesektorn och andra sektorer också viktiga näringar, men
de hänger ofta ihop med produktionen av varor. Om vi ska
behålla en konkurrenskraftig produktion är det just denna typ
av samverkan som krävs.
Eva Wigren · Chef Industriell Utveckling · Teknikföretagen

Stora effekter i värdeflödet hos Slottsbro
Slottsbro AB i Slottsbron har under mars
och april arbetat med kartläggning av
företagets flöden. Den värdeskapande
tiden har nästan halverats och sträckan
som materialet rör sig är nu cirka en tredjedel mot
tidigare. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Pilotgrupp inom administration hos Berg Propulsion
Berg Propulsion Production AB har inlett arbetet med det
administrativa flödet genom en kick-off med Lean-spel.
Nästa steg är att diskutera upplägg för daglig styrning. Mer
information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Enics i Malmö hos tidigare Produktionslyftsföretag
Som ett led i det initiala Produktionslyftsarbetet genomförde Enics i Malmö ett
studiebesök hos Setrab i Limhamn, vilket
var mycket uppskattat. På bilden ses Setrabs
Lean- ansvarige Oscar Serger längst till höger.
Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Fackligt nätverk kring hållbart arbete
Med målet att verka som
goda exempel för andra
lokala klubbar inom IF Metall
Göteborg har det startats ett
fackligt nätverk kring hållbart arbete för att stärka det lokala
facket. I mitten av april var det introduktion med medverkan av
bland andra Produktionslyftets Hans Reich, vilket ska följas upp
med en studieresa till det tidigare Produktionslyftsföretaget
Ostnor i juni. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.
Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns att läsa på
vår nya hemsida www.produktionslyftet.se!

Tydliga Lean-ringar på vattnet
Vi fortsätter våra företagsbesök för att dokumentera de verkliga
effekterna av Lean hos tidigare Produktionslyftsföretag. Vi
fokuserar inte på vinster och omsättning, utan på deras fortsatta
Lean-resa. Den här gången besökte vi Mastec Components AB.
– Potentialen är enorm med detta arbete, säger vd Thomas
Nilsson. Det är extra upplyftande när till och med medarbetare
säger att ”det är så kul för det finns så mycket kvar att göra”!
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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