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Finn din egen väg framåt

Projektplanering i Söderfors

Vi får löpande signaler om att
tillverkningsindustrin går på högvarv,
men hur länge detta varar vet vi inte.
Hur ska företagen då tänka kring sitt
förändringsarbete? Det är lätt att säga
att vi inte har tid med det just nu; att
tänka långsiktigt och förbättringar gör
vi när det är lite mindre att göra. Vid en
lågkonjunktur är det på motsvarande
sätt lätt att säga att nu har vi inte råd att rusta oss för framtiden,
det får vi göra sedan när vi har mer resurser.

I början av maj inleddes arbetet
med projektrum hos Damasteel
i Söderfors, en mycket bra och
givande dag med utvecklingsgruppen. Sedan dess har en visuell planeringstavla för att stötta
genomförandet av projekt också tagits fram. Mer information
har mikael.strom@produktionslyftet.se.

Sanningen är att vi hela tiden behöver skapa oss utrymme
att lyfta blicken och titta på omvärlden, reflektera över vad
förändringarna i den kan innebära för oss – både hot och
möjligheter – och rusta oss för att både hantera hoten
och ta tillvara möjligheterna. I Produktionslyftet har vi
som mål att bidra till att lyfta blicken genom bland annat
inspirationsseminarier kring de viktigaste trenderna för
industriutvecklingen och hur ni kan arbeta med att skapa en
tydlig egen utvecklingslinje.
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. Sedan finns det många vägar att gå vidare –
själva, i samverkan med andra och med externt stöd, från oss
eller andra – men det viktiga är att ni reflekterar och gör och att
ni hittar er väg.
Nu är det snart semestertider och dags att ladda batterierna och
jag önskar er en riktigt fin sommar. Därefter ser jag fram emot
att vi i olika sammanhang tillsammans kan arbeta med att finna
vägar som passar er för att lyfta blicken, se framåt och öka er
konkurrenskraft och förändringsförmåga. Trevlig sommar!
Birgitta Öjmertz · Programdirektör

Lean-spel och piloter i Örsköldsvik
DeltaNordic i Örnsköldsvik jobbar vidare med Produktionslyftet
och har nu valt två pilotområden: Orderhantering och
produktion. Målet med Verksamhetslyftet, som DeltaNordic
internt kallar programmet, är att hela företaget ska bli mer
flödeseffektivt – från order till fakturering. Mer information har
lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Drivet Lean-arbete i Åstorp
EMVE Sweden i Åstorp driver sitt Leanarbete både utifrån Lean-kursen och Sneda
vågens metodik, där styrgruppen nu
sammanställt Fas 1. Utmaningar, ambitioner
och principer har arbetats fram och utifrån en värdeflödesanalys
i produktionen har ett lämpligt pilotområde formats. Mer
information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftsföretag finalist till Svenska Leanpriset
Lean Forums styrelse har presenterat de tre finalisterna till
Svenska Leanpriset, där en av finalisterna är det tidigare
Produktionslyftsföretaget Permobil som vi naturligtvis hejar lite
extra på! Övriga två är SAS (avdelningen Technical Services) och
Sundsvall kommun (funktionen Mat & Måltider). Priset delas
ut under Lean Forum Konferens i Göteborg, Chalmers tekniska
högskola, den 19-20 oktober. Läs mer på www.leanforum.se.
Utförligare notiser och artiklar finns på www.produktionslyftet.se.

ÅterProdukt – en grund för nya affärsmodeller
Återtillverkning är en industriell process där begagnade
produkter återställs i ett flertal processteg, från inspektion
och demontering till reparation och testning. ”ÅterProdukt”
är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet
Produktion2030 som inspirerats av både Lean-tänk och
Produktionslyftets upplägg i genomförandet.
Projektledare är Erik Sundin, biträdande professor i Hållbar
Produktion vid Linköpings universitet, som även har god
kontroll på Produktionslyftet.

– Satsningar som Produktionslyftet där
små och medelstora företag kan få ett
direkt stöd från forskare innebär stora
möjligheter för företagen, menar Erik.
Oavsett om Produktionslyftets coacher
kommer från universitet eller institut så underlättar det för
företagen att ta till sig forskning och ny kunskap när den
situationsanpassas för deras verksamhet.
Läs hela artikeln om ÅterProdukt på www.produktionslyftet.se!
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