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Automatisera rätt!

Produktionslyftets Startprogram för flödeseffektiv automation
Utvecklingen inom automation går snabbt och kan
innebära stora möjligheter att stärka er konkurrenskraft,
men det innebär en stor risk att köpa på sig stora,
komplexa eller rigida system som inte är de bästa för
framtiden. Det är lätt att hamna i underläge i diskussioner
med teknikleverantörer och konsulter med en egen
agenda. Det är viktigt att ni utgår från:
• Vad era kunder kommer att behöva i framtiden
– kundvärdet
• Er långssiktiga ambition och framtidsbild
– affärsidén
• Hur produktionsupplägget ser ut idag
– nuläget.
Hur väl vet ni detta? Och hur hänger detta samman med
automationsnivå och teknikval? Hur kan automation bidra
till hela verksamhetens flödeseffektivitet? Vilka effekter
bör ni kunna se på till exempel kvalitet, produktivitet,
kapacitet, flexibilitet, arbetsmiljö, medarbetarkompetens
och trivsel, energi- och materialeffektivitet etcetera? Hur
ska ni tänka för att få fram en bra kravspecifikation och hur
blir ni en kompetent beställare? Hur tänker andra företag i
er situation?
Genom Produktionslyftets startprogram ges ni stöd att
identifiera de viktigaste utmaningarna baserat på vad
kunderna och era andra viktigaste intressenter förväntar sig,
och utvecklar ett strategiskt angreppssätt kring automation.
Efter genomfört startprogram kommer ni att ha gjort
ett medvetet vägval för hur ni ska driva verksamhetens
automationsutveckling och konkretiserat hur ni ska gå
vidare.

Förväntad nytta är:
• Utvecklad gemensam målbild för ert automationsarbete
• Konkretisering av hur ni ska gå vidare och ökad
beställarkompetens
• Beslutsförmåga som mer baseras på fakta
• Inspiration från företag som gjort liknande resor.

Så går det till:
Arbetssättet baseras på Produktionslyftets metodik,
som framgångsrikt använts på över 230 företag.
Startprogrammet kombinerar nätverksträffar med
individuell coachning av medverkande företag utifrån
nedanstående förutsättningar.
Kostnad: 12 000 kronor per företag.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag
(typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare: 2-4 personer per företag, 4-8 företag
(bör representera högsta ledning, fackkunskap och ett
arbetstagarperspektiv).
Omfattning: Fem halvdagar i nätverksträffar samt
coachning två tillfällen per företag
(varav det ena kan vara på distans).
När: Informationsträff den 31 augusti, start 21 september,
avslut i december 2017.
Anmälan: Gör intresseanmälan på hemsidan – den är inte
bindande. Har du ytterligare frågor kontakta gärna:
Roger Lundin · Swerea IVF
070-780 60 22 · roger.lundin@swerea.se
Tommy Christensen · Innovatum
070-419 93 72 · tommy.christensen@innovatum.se
Magnus Widfeldt · Swerea IVF
070-780 60 17· magnus.widfeldt@swerea.se
www.produktionslyftet.se

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

