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Hjälp oss bygga
digitaliseringsbyggstenar
Förbättrings- och
förnyelseförmåga
Produktionslyftet utvecklas med tiden, vilket
är både naturligt och viktigt. Vi arbetar
fortfarande med att stötta företagen i deras
förändringsarbete med avstamp i Lean
och med målet att skapa förbättrings- och
förnyelseförmåga. Idag är detta utvecklat till
två olika typer av verksamheter; dels en med
offentlig finansiering och fokus på inledande
aktiviteter för små och medelstora företag där
vi även bidrar med vårt arbete och vår metodik
in till andra satsningar och program, dels
utvecklingsprogrammet med den ursprungliga
18-månadersresan med direkt företagsarbete
där i stor utsträckning större företag medverkar.
Detta innebär både utmaningar och möjligheter
– vi har en bredare palett men också ett svårare
arbete med att tydliggöra och presentera
alternativen på bästa sätt, något vi kommer titta
lite extra på i höst.
Oavsett utmaningar är en ska tydlig: Leantänket behöver finnas i grunden för att ha den
förbättrings- och förnyelseförmåga som krävs i
dagens snabba omvärldsutveckling. Det gäller
inte minst digitalisering – som inte kommer
vara något man genomför och sedan är klar
med. Inför kommande utvecklingsarbete vill
vi gärna återknyta kontakten med tidigare
Produktionslyftsföretag för att i samverkan
med er utveckla byggstenar mot digitalisering
inom Produktionslyftets metodik. Den som är
intresserad kan med fördel kontakta
richard.berglund@produktionslyftet.se.
Men allra först är det semester och vi önskar er
alla en riktigt fin sommar!
Birgitta Öjmertz
Programdirektör · Produktionslyftet

Notiser från
verksamheten
Nya workshoppar kring digitalisering
Produktionslyftets övergripande syfte är att öka
företags förmåga till förnyelse och förbättring.
I dagsläget hamnar fokus till stor del på
digitalisering och vi vet att Produktionslyftets
grundupplägg håller också för detta. Nu arbetar
vi med att utveckla byggstenar som hanterar
områden som datainfrastruktur, datasäkerhet,
principer för automation och visualisering
av information. Vi ser gärna att tidigare
Produktionslyftsföretag tillsammans med oss
genomför workshoppar inom något eller några
av dessa ämnen – för mer information kontakta
richard.berglund@produktionslyftet.se.
Saltå Kvarn finalist till Svenska Leanpriset
Produktionslyftsföretaget Saltå Kvarn
är en av tre organisationer som har
gått vidare i årets upplaga av Svenska
Leanpriset som finalist. De andra två
finalisterna är Skånes universitetssjukvård,
Cancerrehabiliteringsmottagningen, och Parker
Hannifin i Trollhättan. Priset delas ut vid Lean
Forum konferens den 17-18 oktober. Mer vet
johanna.stromgren@produktionslyftet.se.
Produktionslyftet på SII-Lab
Den 14 juni besökte Produktionslyftets
coacher och ledningsgrupp Chalmers och
deras nyinvigda Stena Industry Innovation
Laboratory, SII-Lab. Besöket omfattade bland
annat produktionsstyrningssystem, VR-teknik
och programmering av kollaborativa robotar –
oerhört intressant! Mer information har
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.
Utförligare notiser och artiklar finns på
produktionslyftet.se.

”Det här är ingen
bantningskur”
När Permobils produktionsanläggning i Timrå
inledde sitt Lean-arbete var produktionen det
svarta fåret i företaget. Kvaliteten vår dålig,
leveransprecisionen likaså, och säljbolagen i
Europa önskade att de hade en bättre leverantör
av elrullstolar. På fem år har de vänt skeppet och
etablerat en tydlig stolthet i arbetet där ett besök
på plats i anläggningen nu är en naturlig del av
säljarbetet.
Quality Manager Josefin Carlsson börjar med
att framhålla den kulturella förändring som skett
i företaget. När de inledde sin Lean-resa för
fem år sedan så var det försäljning och design
som var i fokus, idag ligger det en stolthet att
producera bra och effektivt.
– Så var det inte då, både kvaliteten och
leveranssäkerheten lämnade en hel del övrigt att
önska, berättar Josefin. Det dåliga förtroendet
från återförsäljarnas sida resulterade också i
en hel del suboptimerade verksamheter med
dubbelkontroll och anpassningsarbeten.
Detta har idag helt reducerats och istället har de
vidgat effektiviseringsarbetet till att omfatta hela
värdekedjan och inte bara produktionen; från
leverantörer i ena änden till slutleverans i andra.
Det är i hela ledtiden från order till leverans som
slöserierna ska tas bort.
– För att lyckas på sikt måste du leva Lean i
vardagen, det handlar inte om rationalisering
eller projekttänk, säger Anna Lundström, Senior
Production Manager på Permobil . Vi tror på det
här, vi ska vara för evigt, i Sverige, i regionen.
Det här är ingen bantningskur, det är en livsstil.
Läs mer om Permobil på produktionslyftet.se.
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