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Ärlighet och
öppenhet skapar
gemensamma
insikter
Lyft ditt företag
Notiser från
genom digitalisering verksamheten
Utveckling och gemensamt ansvar
och automation
Hos Safeman i Olofström har diskussionerna
Kickstart digitalisering. Digitaliseringscoach.
Robotlyftet. Verktygslådan för företag som vill
hänga med i den snabba förändringstakten är
välfylld. Den rymmer något för de flesta små och
medelstora industriföretag som vill utveckla sin
affär och verksamhet med hjälp av digitalisering.

Några exempel på Tillväxtverkets nuvarande
åtta regeringsuppdrag som på olika sätt möter
företagens behov är: Kickstart Digitalisering
för de företag som vill förstå vilka möjligheter
som ligger i digitalisering och automation.
Digitaliseringscoacher som hjälper till att
konkretisera vägen framåt till effektivare
processer och ökat kundvärde med hjälp av
digitalisering. Digitaliseringscheckar för företag
som vill ta in extern kompetens för att lyfta
verksamheten.
I mars lanseras Robotlyftet och automationscheckar. ”Dags att digitalisera”, en digital
utbildning, kommer också under våren.
Produktionslyftet och arbete med Lean är en bra
utgångspunkt för att konkretisera vilka flöden
som leder till högre effektivitet, kvalitet eller
kundvärde.
Digital teknik finns till en rimlig kostnad. Många
företag kämpar med att hitta rätt kompetens och
att utveckla kompetensen hos befintlig personal.
Fler unga behöver se en framtid inom industrin.
Digitaliseringen driver på förändringstakten men
kan samtidigt underlätta företagens omställning.
Varför, vad och hur är viktiga frågor för att ta
nästa steg. Och att göra det nu.
Gunilla Thorstensson · Koordinator på
Tillväxtverket för Smart industri

Produktionslyftet
+ Produktivitetsspranget = sant

2009 etablerades Lean Forum Norge med
lyft, det finns energi och drivkraft i styrgruppen
Ottar Henriksen från SINTEF Manufacturing
och en stark vilja att komma framåt! Ärlighet
som styrelseordförande. Ottar, som sedan
och öppenhet i gruppen skapar möjligheter
2015 är med i Produktionslyftets styrelse, är
till gemensamma insikter. Både grupper och
fortfarande ordförande och i styrelsen har
individer har utvecklats och tar gemensamt
de sedan starten haft representanter från
ansvar. Mer information har malin@cil.se.
både Landsorganisasjonen i Norge (LO) och
Nya och ”gamla” koncernföretag i
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) och
Produktionslyftet
även intressenter som Norges Forskningsråd.
Abetong AB har inlett sitt arbete med
I samband med uppstarten såg de ett behov
Produktionslyftet på ett imponerande sätt
av benchmarking, att titta på hur andra aktörer
vid tre olika enheter. I samma koncern –
och organisationer lagt upp sitt arbete och
HeidelbergCement Group – ingår också det
genomfört intressanta och smarta aktiviteter.
tidigare Produktionslyftföretaget Contiga AB
som fortsatt driver sitt Lean-arbete framåt på ett – För oss är det ganska närliggande att titta
framgångsrikt sätt, vilket koncernen också skrivit på vad som gjorts i Sverige i sådana här
sammanhang, berättar Produktivitetssprangets
om i en intressant artikel. Länk till artikeln finns
prosjektleder Gaute Knutstad från SINTEF
på Produktionslyftets hemsida. Mer information
Manufacturing. RISE IVF bidrog med insikter
har christian.silvasti@telia.com.
från Produktionslyftets verksamhet.
Effektiv montering – människa och ny teknik
Produktivitetsspranget drog igång operativt
i samverkan
under 2018. Inledningsvis har de också anlitat
Dags igen för Årets Monteringskonferens!
en av Produktionslyftets mer erfarna LeanSvensk industri präglas idag av ett väldigt
coacher, Bo Ericson. I grunden har det handlat
högt förändringstryck. Även om förbättringsom en gemensam ambition och önskan att
och utvecklingsarbete under lång tid varit i
hitta goda och nya grepp för att lyfta små och
fokus i svenska industriföretag, har det aldrig
medelstora företag. Gaute både hoppas och tror
gått så fort som idag. En utmaning jämfört
på ett långvarigt utbyte mellan Produktionslyftet
med tidigare är den mängd ny teknik som
och
Produktivitetsspranget där programmen kan
finns och de möjligheter den medför. Under
utvecklas parallellt.
Monteringskonferensen delas även Svenska
Monteringspriset ut och prisutdelare i år är
– Då är det ju ingen idé att vi är lika bra som
Produktionslyftets Hans Reich från Chalmers –
Produktionslyftet är nu, avslutar Gaute. Vi måste
anmäl dig på www.monteringsforum.se!
vara bättre, annars har vi ingenting att ge tillbaka.
Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Läs mer om Produktivitetsspranget på
produktionslyftet.se.
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