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Nyckeln bakom en 
stabil utveckling
Jag har snart varit med i Produktionslyftets 
styrelse i ett och ett halvt år och det är både 
spännande och roligt att se hur det pågår 
intensiva diskussioner med andra satsningar 
kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan nå 
ut till små och medelstora företag. Det är bra 
dialoger och insikter om hur verkligheten ser ut 
för våra SMF, något jag själv lever med dagligen.

Syftet med Produktionslyftet är att skapa 
förändringsförmåga, vilket i sin tur är en 
förutsättning för att kunna ta till sig möjligheterna 
som den nya tekniken och digitaliseringen 
innebär. Förmågan att ta till sig och nyttja 
nya tekniker är nödvändigt för en långsiktig 
konkurrenskraftig svensk industri, vilket är det vi 
alla brinner och kämpar för. De olika satsningar 
som pågår parallellt inriktar sig på olika delar i 
utvecklingen av ett företag, men för att skapa 
en ökad konkurrenskraft på riktigt behöver Lean 
och digitalisering gå hand i hand. Jag är väldigt 
positiv till de dialoger som förs kring samordning 
och samarbete; Produktionslyftet, Smart industri, 
KickStart och Indigo är bara några av de 
fantastiska erbjudanden som företagen nås av.

Min övertygelse är att vi genom att samordna 
dessa och andra initiativ skapar bättre 
förutsättningar för företagen att få stöd 
utifrån sina unika förutsättningar och därmed 
stärka sin långsiktiga förändringsförmåga 
och konkurrenskraft. Nu ser vi fram mot 
en spännande och digital framtid som jag 
personligen hoppas vara med och påverka både 
genom min roll inom Glasgruppen som genom 
mitt engagemang i Produktionslyftet!

Stina Wollenius · Styrelsemedlem 
Produktionslyftet · Koncernchef Glasgruppen

Notiser från 
verksamheten
”Vi vet vart vi ska och vi vet vad vi vill”
Produktionslyftsföretaget Södra Cell i Mörrum 
har gjort en fantastiskt fin liten film om sitt Lean-
arbete och satsningen med Produktionslyftet. 
Mycket insiktsfullt och helt klart sevärt – se den 
via Produktionslyftets hemsida! Mer information 
har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Fullt hus om Tonsjö
Den 10 oktober stod Rikard Skogh från 
Siemens på scenen när Scanautomatic 
genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg. 
Rikard hade en mycket intressant presentation 
om digitalisering och ägnade bland annat en 
stor del av tiden om hur framåt det tidigare 
Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö är. Det 
är en imponerande resa företaget gjort och 
intresset var stort – det var fullt i publiken! Mer 
vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Lätt att göra rätt
Rosendal Trädgårds önskan var under flera 
år att arbeta smartare, inte hårdare – men de 
visste inte hur. Genom Produktionslyftet har de 
fått hjälp med detta, att det ska vara ”lätt att 
göra rätt”. Svinnet har minskat både i bageri 
och cafét, de letar inte lika mycket längre och 
har fördelat ut material så det står nära där 
det behövs. De har fått en bättre teamkänsla 
och samarbete mellan avdelningarna, bättre 
kommunikation både internt och mot kund. Trots 
högintensiv sommar så har det gått bättre än 
någonsin! Intresserad av att veta mer? Kontakta 
charlotte.wikholm@produktionslyftet.se.

Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Rörliga och snabba 
till beslut
Damasteel AB i Söderfors tillverkar och säljer 
damaskusstål för knivar och dekorativa ändamål 
och avslutade Produktionslyftet i somras, med 
sina 15-talet medarbetare ett av de minsta som 
genomgått programmet. För många företag kan 
det vara en satsning som tär på resurserna, men 
Damasteel ser sin storlek som en fördel – idag 
har de etablerat ett agilt arbetssätt inom både 
produktutveckling och i produktionen.

Det var inte själva produktionen som initialt 
låg i fokus, utan den främsta utmaningen de 
hade identifierat var just produktutvecklingen. 
Med stöd av Produktionslyftet skapade de ett 
projektrum där arbetet blir mer agilt och de kan 
kompensera för vad som händer under tidens 
gång, allt med koppling till ett övergripande mål.

– Vi har arbetat parallellt i Produktionslyftet men 
började med produktutvecklingen, berättar 
ägaren Per Jarbelius. Det var vårt valda 
pilotområde där vi inledde arbetet med Lean och 
projektrummet i en mindre konstellation, därefter 
startade arbetet i produktionen med resten av 
företaget engagerade

Förr så jobbadede m edarbetare med lite att 
göra lite lugnare och när de hade mycket att 
göra så blev det övertid. Nu arbetar de som ett 
team med flöde och arbetsutjämning, ett agilare 
arbetssätt jämfört med tidigare. De producerar 
mer på samma tid med mindre stress samtidigt 
som övertidsuttaget är praktiskt taget obefintligt 
jämfört med för två år sedan – med samma 
bemanning.

Läs mer om Damasteel på produktionslyftet.se.
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