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2018 – ett år att se fram emot
Så här inför slutet av året och
nyhetsbrevets sista ledare
tänkte jag sammanfatta lite
vad som hänt under året. Vi har
som bekant Produktionslyftets
logg där det är enkelt att se
tillbaka på vad som skett, men
där vi också skriver en del om
vad som komma skall. Något
som under året betonats en hel del – och framgent är lika
viktigt – är samverkan med alla olika aktörer. Vilken roll ska
Produktionslyftet ha bland satsningar som Kickstart och Indigo
eller program som Produktion2030? Hur kan vårt tänk bidra in
på olika sätt i olika konstellationer? Kontentan är att vikten av
koordinering och samverkan med andra initiativ för att uppnå
bästa verkan för företagen är avgörande – det är därför vi finns.
Att sammanfatta året utan att nämna digitalisering är
naturligtvis omöjligt. Det känns viktigt att prata med varandra
om möjligheterna och även få en insikt om hur mycket som
omfattas av begreppet, samtidigt som det också är viktigt att
inse att det inte är så svårt att ta det första steget. Digitalisering
är inget obestigligt berg eller något att skrämmas av. Det är en
naturlig utveckling som möjliggörs av en alltmer avancerad
teknologi och datorkraft. Egentligen handlar det ”bara” om
outforskade möjligheter tack vare ny teknik, där kombinationen
med ett Lean-tänk i grunden erbjuder oanade möjligheter.

Helhet & förbättring för tillväxt & personal
Missa inte Lean-seminariet den
31 januari mellan 08:30 och 12:00
i samband med invigningen av
nya KTH Södertälje och Södertälje
Science Park. Det tidigare
Produktionslyftsföretaget Saltå
Kvarn representerar Produktionslyftet på scen och seminariet
fokuserar på hur vi genom att arbeta med ledarskap, hela
arbetsflöden och systematisk förbättring kan skapa större värde
för alla. Förutom Saltå Kvarn medverkar representanter för
bland andra AstraZeneca, Norrtälje kommun och Scania. Mer
vet johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Ledarskap – nyckeln till en lyckad digitaliseringsprocess
Christian Silvasti, tidigare VD på Produktionslyftsföretaget
Lagan Emballator Plast, intervjuades nyligen av tidningen Ny
Teknik om digitalisering och ledarskap. Christian har under
sin karriär inom Emballatorgruppen mottagit priser för både
Lean- och digitaliseringsarbete. Idag arbetar Christian som
affärsutvecklare, ledarskapsutvecklare och innovatör. Den 23
januari medverkar han vid Ny Tekniks konferens Industrial
Internet of Things. Du hittar både intervjun och mer information
om konferensen på www.nyteknik.se.

Coachkurs nummer tre startar den 11 april!

Så här sista veckan före jul är jag är fortfarande på resande
fot, så även om det lackar mot jul kan jag inte säga att det har
lugnat ner sig än. Det är mycket som ska knytas samman, men
samtidigt är det många roliga och intressanta saker som vi
planerar för. Nästa år kommer verkligen att bli ett år att se fram
emot – God Jul & Gott Nytt 2018!

Nu gör vi Produktionslyftets
metodik och pedagogiska
material brett tillgängligt,
liksom möjligheten att arbeta
som coach i Produktionslyftet.
Den 11-12 april samt 13 juni
genomförs kursen ”Förändringsledare och coach” som vänder sig till nuvarande och blivande
coacher. Mer vet richard.berglund@produktionslyftet.se.
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Målsättning: Bästa arbetsgivaren i Nordanstig
På Gränsfors Bruk i Nordanstigs kommun finns inget att
dölja. Eller, rättare sagt, här går det inte att dölja något – med
butiksförsäljning och turistbesök där visningar runt hela
företaget hör till vanligheterna är det ett väldigt öppet företag.
Med nya ägare på 80-talet valde Gränsfors Bruk att ta ett steg
tillbaka mot mer traditionell och hantverksmässig tillverkning,
något som stadigt ökat intresset för såväl deras produkter som
produktion. Det var ägaren som drev på att företaget skulle
söka till Produktionslyftet och efter det inledande arbetet var
målsättningen klar: Att bli den bästa arbetsgivaren i Nordanstig.

– Vi var tvungna anpassa
en hel del av upplägget
i arbetet, men vi kan
konstatera att mycket
blev gjort tack vare
Produktionslyftet, berättar
inköpsansvariga Therese Alford. På många sätt var det
ovärderligt, framförallt fick vi något att gå efter i diskussionerna
mellan avdelningarna.
Läs artikeln om Gränsfors Bruk på www.produktionslyftet.se!
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