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Förbättra OCH förnya

Nyckeltal och handlingsplan hos Revent i Upplands Väsby

Ännu ett år har gått, det tionde i
Produktionslyftets historia (!). Att
ett program håller på så länge är
ovanligt och vi avser att verka och
utvecklas länge än. Samtidigt tror
jag att uthållighet är viktig för svensk
industri som helhet, vi behöver bygga
vidare på det vi har, utveckla det och ta nya steg. Detta är också
naturligt med det förhållningssätt vi har i Produktionslyftet
med Lean som grund. Vi vill hela tiden förbättra utifrån det vi
har, men parallellt också titta på det nya, drömma och se vad vi
skulle kunna åstadkomma i den bästa av världar – och utifrån
det sedan se vad som är möjligt. Allt för att stretcha tanken lite
mer än vi kanske gör i vardagen. Det handlar alltså om både
och: Förbättra OCH förnya.

Månaden hos Revent International
inleddes med diskussioner kring
vision, utmaningar och principer.
Styrgruppen tog bland annat
fram övergripande nyckeltal, en
handlingsplan som förslag till pilotområdet samt slipade på
versionen av ”varför vi gör det här”. Mer information har
marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Att göra det möjligt för Sveriges industriföretag att öka
sin förbättrings- och förnyelseförmåga är det som är
Produktionslyftets drivkraft. Under hösten har vi haft fokus
på ”inspiration till förnyelse”, med bland annat seminarier på
temat, där utgångspunkten är att omvärlden kräver förändring.
Hur bygger vi vår egen framtid utifrån det? Alla pratar om Lean,
digitalisering, smart automation, tjänstefiering, cirkulär ekonomi
eller innovationsledning … Hur ska vi manövrera i den snabba
utvecklingen? Vårt budskap är att det är ni i ert företag som är
experterna, ni måste ta kommandot. Om ni vet vart ni vill, och
varför, så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en
egen tydlig utvecklingslinje. Vi vill visa på sätt att effektivisera
och få kontinuitet i den egna förnyelseprocessen och visa på
möjligheter framåt.

Tydligare roller för Nymeks ledarskap
Nymek i Mjövattnet utanför Skellefteå har kommit igång
bra med sitt förbättringsarbete. De har även haft en serie
workshoppar kring ledarskap med en genomgång av nuläge,
önskat läge, hinder och möjligheter. Arbetet går framåt och
den senaste workshoppen har stärkt ledarna i den roll de har i
företaget. Mer vet anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Seminarieserie om Startprogram i Småland
Tre seminarier genomfördes mellan den
22 och 24 november i Ankarsrum, Växjö
respektive Gnosjö med över 50 deltagare.
Produktionslyftsföretagen Ankarsrum Motors, Emballator
Växjöplast och Gnosjö Laserstans berättade om sina
förändringsresor – vi får återkomma om eventuella Startprogram
i regionen. Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Pilotstart med fokus på samordning i Norrköping

Jag ser fram emot ett nytt, spännande 2017 tillsammans, men
först önskar jag er en skön ledighet och en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

Hos E.ON Värmeproduktion i Norrköping förbränns
mycket avfall vilket innebär en tuff miljö med högt slitage i
bränsleberedningen, en kritisk anläggningsdel. Pilotgruppen
där är brett sammansatt för att både drifthålla och underhålla
beredningen – utan denna samordning står slöserierna på kö
runt hörnet! Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.
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”Allt vi tar tag i blir bättre”
I mitten av december samlades ett 30-tal personer inför den
femte och avslutande träffen i Digilyftets pilotgrupp i Västsverige.
Förutom representanter från ”arrangören” deltog många fler än
de två till tre personer per företag som efterfrågats – ett tecken
så gott som något på det stora intresset för Digilyftet!
Avslutsmötet hölls i Trollhättan på Saabs bilmuseum under
ledning av Swerea IVFs Malin Hallin, Per-Johan Wahlborg och
Roger Lundin. De fem företag som deltog i premiäromgången
av Digilyftets nätverksprogram med fem nätverksträffar plus

coachning var MIM Construction,
Nordholms Industri-installationer,
Furhoffs Rostfria, KraftPowercon
och UFAB.
– Vår erfarenhet från bland annat
UFABs representanter sätter
Produktionslyftet är att allt vi tar
upp sin ”flödesbeskrivning”.
tag i blir bättre, konstaterade
Furhoffs produktionschef Jan Adolfsson. Inget projekt leder till
Status Q utan det blir alltid bättre, bara du vågar ta tag i det!
Läs artikeln om Digilyftet på www.produktionslyftet.se!
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