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Utveckla svensk industri
– innan det är för sent

Nyligen var jag inbjuden till ett
trevligt möte med Region Skåne
för att diskutera strukturfondsprogrammen 2014-2020. Mötet inleddes med en bakgrundsinformation
som beskrev utvecklingen inom
olika branscher. En uppgift som skrämde mig var att
sysselsättningen inom tillverkning i Blekinge och Skåne,
där cirka 80 000 människor arbetar idag, har minskat
23,9 procent från 2002 till 2010. Mycket oroande. Ändå
känner jag mig ganska ensam i min oro.
En studie gjord av Barrett Values Center på en statistiskt säkerställd population om 1000 personer i 15
länder, konstaterade att svensken ogärna bidrar till det
uthålliga land vi drömmer om. Det mest häpnadsväckande i studien är dock avsaknaden av ordet ”kund” när
svensken berättar om vilka värderingar som råder eller
borde råda på dennes arbetsplats.
Kan vi förklara tappet inom svenska tillverkande företag
med att vi glömt vem som är företagens kund? Hur förklarar vi annars att inte fler företagsledare söker hjälp
att utveckla sina företag nu när hjälp finns att få genom
Produktionslyftet, där resultaten från tidigare företag
som tagit hjälp är väldigt bra?
Min uppmaning till företagen är att ta hjälp! Svenska
myndigheter måste fortsatt satsa på att finansiera framgångsrika projekt som brinner för att utveckla konkurrenskraften i svensk industri. Innan det är för sent.
Hans Reich · Produktionslyftet

Viktiga datum/kalendarium

· 9 april – Lean produktion 7,5 hp – Växjö
· 20 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 27 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Dags att söka till Svenska Leanpriset 2013!
Företag eller organisationer (hela eller delar av)
med verksamhet i Sverige som arbetar med
Lean-tänkande har möjlighet att söka till Lean
Forums Svenska Leanpriset. Nominera din
kandidat senast den 16 maj – se Lean Forums
hemsida www.leanforum.se/leanpriset.

Diskussioner och utmaningar efter flödesanalys

Styrgruppen hos Milleteknik i Partille hade i början av mars en dag
med bra diskussioner som utgick
från utmaningarna i flödesanalysen.
Flödesgruppen är installerad och
de prövar att montera tre produkter
i ett flöde som beräknas ge kraftiga
förbättringar beträffande såväl transporter och lager som takttid och flexibilitet. Mer information har
peter.lundin@produktionslyftet.se.

Lean-erfarenhet för givande diskussioner
Intresset var stort hos BAE Systems
Bofors AB i Karlskoga inför Lean-introduktionen i styrgruppen, där det sedan
tidigare finns en hel del Lean-erfarenhet.
Efter en dag med Lean-spel var diskussionen om lärdomar uttömmande! Mer
vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Ny metod gav sänkt ställtid

Hos Fricweld AB i Hällefors genomfördes i mars en introduktion till ställtidsreduktion. Efter kartläggning analyserades arbetet och förbättringar
togs upp; på en maskin genomfördes
ett ställ med en ny metod som sänkte
ställtiden med drygt 50 procent och
operatören upplevde omställningen
som lugnare. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyft på viktig industrikonferens

Monteringsforum arrangerade den 13 mars i år för nitton- av att ha ”egna”
de gången sin Monteringskonferens. Under konferensen
företag med i Propresenterades vinnarna av Svenska Monteringspriset
duktionslyftet.
och flera av de medverkande hade anknytning till Pro– Vår bedömning
duktionslyftet. Ett 100-tal deltagare hade valt att lyssna
är att detta är
till bland andra Swerea IVFs Björn Langbeck, Vinnovas
första steget och vi måste fortsätta på den här vägen,
Tero Stjernstoft och Indexators Moa Hedestig. Dessutom
sammanfattade Carl Bennet.
delades Svenska Monteringspriset ut under dagen, där
Carl Bennet var prisutdelare. Han har även erfarenhet
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se!
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