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Utveckla dig till 
en Lean ledare

Produktionslyft 
genom automation 
och robotisering
Sedan mitten av 1970-talet har företag i Sverige 
satsat på automation med industrirobotar med 
ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö som de 
två viktigaste drivkrafterna. Så är det fortfarande, 
jag får regelbundet samma svar av medarbetare 
i tillverkande företag; produktivitet och bättre 
arbetsmiljö står i fokus för investeringar i 
automation och robotisering.

Den teknikutveckling som sker gör att valmöjlig-
heterna också ökar. Exempel är robotar som kan 
installeras och programmeras på enklare sätt, 
nya möjligheter till samarbete mellan människa 
och robot, ny teknik för säkerhetslösningar och 
att använda 3D-printers för gripdon och fixturer.

Genom Robotlyftet kan nu små och 
medelstora företag utan kostnad göra en 
förutsättningsanalys för automation och 
robotisering. På Tillväxtverkets uppdrag driver 
IUC Sverige driver detta arbete tillsammans 
med Automation Region, Robotdalen och RISE. 
Robotlyftet erbjuder därefter via Tillväxtverket 
automationscheckar som stöd för förstudier.

Robotlyftets arbetssätt har starka rötter i 
Produktionslyftet, i FoU om flexibel automation 
genom Vinnova och Produktion2030, samt 
satsningar som Robot till tusen. Företag som 
gått igenom Produktionslyftet har också visat 
bättre beställarkompetens för automation. 
Genom det samarbete med företag som 
Produktionslyftet och Robotlyftet skapat är 
det alldeles klart att det finns riktigt goda 
förutsättningar att fortsätta bygga industriell 
produktion i Sverige.

Magnus Widfeldt · RISE IVF

Notiser från 
verksamheten
Lean-introduktion med engagemang och 
diskussion
Hos Mattsson Metal genomförde de i mitten 
av juni en Lean-introduktion med gruppen i 
pilotområdet, varmpressarna. Det var en bra dag 
med stort engagemang och mycket diskussioner 
kring det fortsatta arbetet. Dagen inleddes med 
att delar av styrgruppen presenterade tankarna 
kring företagets utmaningar och principer. Mer 
vet Marjo Särkimäki (marjo@logistikkraft.se).
Utveckla dig med Lean ledarskap
Med start i september 2019 finns det 
fortfarande platser kvar till kursen Lean 
ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen 
genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje 
med föreläsare från bland andra KTH, Karolinska 
institutet, RISE IVF, Södertälje kommun, Saab 
Aeronautics och AstraZeneca. Kursen är väldigt 
uppskattad med mycket positiva utvärderingar 
och spontana kommentarer: ”Mycket bra med 
föreläsare som har gedigen erfarenhet som 
linjechefer i Lean-organisationer”, ”tänk om 
jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, 
vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” 
Intresserad? Mer information har kursledare 
Johanna Strömgren (stromg@kth.se).
Daglig styrning och standardiserat arbetssätt
Hos Abetong i Falkenberg har Produktions-
lyftets coach deltagit vid deras daglig styrning 
både i pilotgruppen och en annan station. 
Dagen fortsatte med coachning av förbättrings-
arbete samt introduktion för styrgruppen om 
standardiserat arbetssätt. Plan framåt kring 
arbetet med ledarideal är också lagd. Mer vet 
Christian Silvasti (christian.silvasti@telia.com).
Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Verktygslös 
produktion med 
digitala original
Acron i Anderstorp inledde sin satsning med 
Produktionslyftet i augusti 2018 men har redan 
kommit långt i sitt arbete. Vi besökte dem i juni 
2019 och imponerades av deras engagemang, 
extremt korta ledtider och helt digitala produktion.

Acron grundades redan på 90-talet, då med 
fokus på verktygsreparation och svetsning men 
även gjutning. Det var också så de kom in på 
Additive Manufacturing (AM) och 3D-detaljer då 
det var enklare att ta fram en förlaga i 3D jämfört 
med att bearbeta fram den. Idag är de helt 
inriktade på AM.

De medverkade i ett Startprogram i slutet 
av 2017 och blev imponerade av de tidigare 
Produktionslyftsföretag de besökte.

– Det fanns en speciell atmosfär som man nästan 
kunde ta på och som inte finns på andra företag, 
berättar Kenny Johansson, VD och grundare av 
Acron. Vi har hållit på i 20 år men inte nått dit, 
tänk om vi kunde få in samma känsla här?

Efter Startprogrammet anmälde de sig till 
18-månadersresan. För Acron är digitalisering 
väldigt reellt och viktigt eftersom de är helt 
fokuserade på digital produktion. Deras 
produktion är digital, både kring hantering och 
utveckling, ända fram till utleverans.

– Allt som sker manuellt hos oss är egentligen 
en service för att vara en komplett leverantör, 
konstaterar platschefen Kim Johansson. 
3D-printningen är kärnan, det är där vi har 
originalet. Allt arbete med produkten sker digitalt 
förutom vid den efterföljande behandling.

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


