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Svenska Leanpriset 
– sista chansen att 
ansöka!

Det börjar lossna …
Produktionslyftet arbetar mycket med att få upp 
digitaliseringen på företagens agenda, något 
jag talade om på Hannovermässan i april. Det 
vi kunde se på både Co-Lab Sweden och 
WomanPower-konferensen under mässan var 
att det mesta handlade om små och medelstora 
företag (SMF), digitalisering och inkludering.

Jag berättade bland annat om satsningen 
”Digital iseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv” 
med finansiering från Produktion2030 
och Tillväxtverket efter ett initiativ från 
Fordonskomponentgruppen (FKG) – bilden 
visar Roger Lundin, Molly Rogstadius och mig 
själv, det är vi som arrangerar FKG-kurserna från 
RISE IVFs sida. Vad händer om bara kvinnor 
tycker till om hur vi kan digitalisera på ett bra 
sätt? Både kursen och den studieresa vi gjorde 
till Tyskland handlade om tips och idéer kring hur 
du som SMF startar din digitaliseringsresa.

Det känns som att det börjar lossna lite. I 
mitten av april arrangerade vi kursen Smart 
och proaktivt underhåll hos RISE IVF i Mölndal. 
Av 22 närvarande var det 9 kvinnor – vid 
tidigare kurser har det varit på sin höjd tio 
procent. Det handlar om så mycket mer än 
teknik! Produktionslyftet har kommit långt i sitt 
arbete hos företagen med styrgrupper, rutiner, 
värdegrunder och förståelse från start, något 
som ger dessa företag ett otroligt försprång. Vi 
ser tydliga framgångsfaktorer hos de företag 
som genomgått Produktionslyftet: Bättre kvalitet, 
effektivare flöden, högre beställarkompetens 
och en förmåga att driva förändringsfrågor. Det 
sistnämnda är det viktigaste, speciellt med tanke 
på digitaliseringen där vi idag inte ens kan se 
alla konsekvenser, eftersom det innebär att de 
kan ta till sig vilken utmaning som helst.

Sandra Mattsson · Forskare RISE IVF

Notiser från 
verksamheten
Produktionssystem och förbättringar
Hos Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla 
genomförde de i mitten av april en väldigt bra 
presentation av Kynningsruds produktions-
system. Vid presentationen deltog två 
representanter från styrgruppen som varit med 
under Fas 1. Det genomfördes också Lean-spel 
med två grupper som båda hade bra förslag till 
förbättringar; en del av idéerna från spelet tar de 
med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen. Mer 
vet Bo Ericson (biotop1@hotmail.com).
Hög tid att söka till Svenska Leanpriset
Sveriges mest prestigefyllda Lean-pris delas 
ut i oktober i Södertälje och ansökan är 
fortfarande öppen, dock inte så länge till. Flera 
Produktionslyftsföretag finns bland tidigare 
nominerade och vinnare. Ni som medverkat i 
Produktionslyftets 18-månadersprogram – sök 
till Svenska Leanpriset på www.leanforum.se!
Produktionslyftet på Hannovermässan
Vid German Swedish Tech Forum berättade 
bland andra VD Clas Tengström från 
Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö hur de 
inlett sitt digitaliseringsarbete. Nu ligger fokus 
på beslutsstöd för operatörerna – vilken typ av 
data ska hämtas ner till dem och när behöver 
de den? Johan Carlstedt från IVA menade att 
vi måste fokusera på kortare utbildningar för 
företag. Även Mikael Axelssin, VD för Garantell 
som vann IVAs Smart Industri-pris, berättade 
om deras arbete. En imponerande dag där 
slutsatsen var att Sverige trots allt kommit 
ganska långt men att vi måste samverka än mer 
för att gå vidare. Mer vet birgitta.ojmertz@ri.se.
Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Gemensam stolthet 
vid varje förbättring
Den 15 mars arrangerade Luleå tekniska 
universitet och IUC Norr ett seminarium i 
Produktionslyftets regi. Med ett Startprogram 
planerat i regionen till den 14 maj var tanken 
att inspirera företagen bland de många 
deltagarna att anmäla sig – med det tidigare 
Produktionslyftsföretaget Brokk som värd fick 
de också se konkreta fördelar av arbetet med 
Produktionslyftet.

Brokk medverkade i Produktionslyftet 2013-
2014 och de har fortsatt att följa den metodiken. 
Redan hösten 2012 beslutade de sig för att 
ge sig ut på en förändringsresa och sökte till 
Produktionslyftet, en åtgärd som platschefen 
Staffan Larsson varmt rekommenderar. Själva 
Lean-resan har dock varit lite av en berg-och-
dal-bana, vilket han ser som ganska naturligt när 
det gäller verksamhetsutveckling.

Enligt Staffan var alternativen att fortsätta som 
vanligt och lägga ner om tio år, eller att de 
omvandlade enheten. Valet var inte svårt men 
resan skulle bli lång – och dessutom en resa 
med enkelbiljett. Alla skulle vara med, allt skulle 
ifrågasättas.

– Vi säljer mycket på vår ledtid och kvalitet 
och därför är detta avgörande även från våra 
leverantörer, konstaterar Staffan. Kunderna 
beställer först när de behöver en maskin och 
vår korta orderstock är kanske inte så bra för 
magsyran, men framgången har börjat synas 
och vi känner en trygghet i att maskinerna alltid 
levereras i tid.

Läs mer om Brokk på produktionslyftet.se.
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Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.


