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Kvinna i industrin –
seminarium den
24 januari 2019!
Utmanande, lärorikt
och inspirerande

Notiser från
verksamheten

Att ta ut en
kompassriktning

2018 har varit ett spännande och intensivt
år där vi bland annat arbetat mycket med att
väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi
ser tydligt vikten av att företagen möter den
utmaning som digitaliseringen innebär, men
också att de ser den som en möjliggörare.
Den kommer in i alla delar som vi arbetar med,
oavsett om det rör sig om målgruppen små och
medelstora företag (SMF) eller större företag.
En utmaning är att driva inställningen från att
det är något företagen MÅSTE göra till att det
är något de VILL göra. Allt blir så mycket lättare
och bättre då.

En resa lätta att följa
VBG Truck Equipment i Vänersborg har
haft en genomgång av vad som har hänt i
pilotgrupperna där arbetet ser ut att framskrida
på ett bra sätt. De jobbar uttalat med
involveringen av produktionspersonal, bland
annat genom att få struktur på daglig styrning
och förbättringsarbete. De ändringar som har
genomförts uppfattas som positiva, styrgruppen
är aktiv och de kommer även att förlägga ett
av sina veckomöten i pilotområdena – Leankoordinatorn är bra på att dokumentera allt som
händer så det är lätt att följa resan! Mer vet
markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Emellanåt är det bra att ställa in kompassen.
För Produktionslyftet är det alltid spännande
att besöka ”våra” företag, se hur de utvecklats
och dra lärdomar för kommande Lean-resor
med nya företag. Det är också spännande
och nyttigt att besöka företag med ett redan
etablerat Lean-tänk och som inte har varit med i
Produktionslyftet. Den 7 december genomförde
vi ett insiktsseminarium och studiebesök hos
Volvo CE tillsammans med Örebro universitet,
Alfred Nobel Science Park, Mälardalens
högskola och MITC inom satsningen
TransMission. Värd var Tommy Bengtsson,
platschef på Volvo CE i Hallsberg.

Välkommen till nätverket Kvinna i industrin
I Produktionslyftets region Östra Mellansverige
driver MITC, med vår regionledare Anna Bird
i spetsen, ett arbete med FKG inom projektet
TransMission där de nu etablerar det öppna
nätverket Kvinna i Industrin med avstamp den
24 januari. Precis som i Produktionslyftet är
målgruppen SMF och TransMission driver
tillsammans med Produktionslyftet också det
utvidgade Startprogrammet Digilean. Vi ser
nyttan och vikten av övergripande samverkan för
att hitta den röda tråden i stödet för SMF – mer
information har anna.bird@produktionslyftet.se.

– Hos oss finns det inget viktigare KPI än
säkerhet, framhöll Tommy. Säkerheten först och
därefter roligt på jobbet!

En annan del vi fokuserar på är hur vi ytterligare
kan förstärka hållbarhetstänket. Detta
tillsammans med digitalisering låg också som
en röd tråd i agendan vid Produktionslyftets
senaste reflektionsdagar, där vi lyfte
hållbarheten ur både en social, ekologisk och
ekonomisk synvinkel. Vi arbetar också för att
tydliggöra Produktionslyftets tre huvudspår:
• Vårt Utvecklingsprogram på 18 månader samt
Fördjupningsprogrammet på 10 månader
• Inspirationsseminarier och Startprogram med
fokus på SMF där vi erbjuder lite kortare insatser
• Vår satsning på att bidra in till andra program
och aktiviteter med erfarenhet och metodik.
Att ännu bättre kunna bidra till företagens
utveckling, i dialog med företag och andra
aktörer i innovationssystemet, är både
inspirerande och lärorikt. Med det säger jag
God Jul och Gott Nytt År – jag ser fram emot att
fortsatt arbeta tillsammans med er!
Birgitta Öjmertz
Programdirektör Produktionslyftet

Lean-introduktion med många lärdomar
Morgårdshammar i Smedjebacken startade
sitt arbete med Produktionslyftet i början
av november. Gruppen tyckte att Leanintroduktionen gav en bra bild där de kunde ta
med sig många lärdomar – spännande att följa
den fortsatta utvecklingen. Mer information har
marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.
Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Att ha kul på jobbet är avgörande menar Tommy
med övertygelsen om den som är sugen att
gå till jobbet också gör ett bättre arbete. Med
glädje i tillvaron blir det lättare att ta sig an
utmaningar och avvikelser blir till godis.
Deltagarna fick också en genomgång om hur
Produktionslyftet resonerar kring företagens
Lean-arbete och det såg ut som en gemensam
tanke från Tommy och Produktionslyftets
programdirektör Birgitta Öjmertz när hon
gick igenom betydelsen av säkerhetstänk,
medarbetarskap och ledningens engagemang.
– Man kunde tro att vi hade stämt av detta, men
jag var dåligt insatt i Produktionslyftet innan,
avslutade Tommy. Det visar dock hur avgörande
dessa frågor är.
Det verkar som att kompassen pekar rätt.
Läs mer om Volvo CE på produktionslyftet.se.
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