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Positiva effekter 
och samhällsnytta

Samma resa en 
gång till på egen 
hand
F.O.V. Fabrics AB gick med i Produktionslyftet i 
januari 2017 efter att ha haft en ganska intensiv 
period bakom oss. Möjligheten att öka våra 
affärer och produktionen med 50 procent hade 
inneburit två nya helgskift, investering i nya 
maskiner och ombyggnad av befintliga. Under 
ett år arbetade vi hårt med detta och tyckte att vi 
gjorde det mycket bra, men vi behövde ny energi 
och därför kontaktade vi Produktionslyftet.

Efter avtalsskrivning följde vi metodiken och 
definierade våra utmaningar och arbetade 
fram våra principer. Utifrån dessa etablerade 
vi två pilotområden där vårt väveri fokuserade 
på produktionsökning och förbättrad 
leveranssäkerhet genom att reducera ställtiden. 
Det andra pilotområdet, vårt beredningsverk, 
fokuserade på daglig styrning för att alla skulle 
få bättre kontroll över läget.

Båda pilotprojekten kändes väldigt bra för oss 
och föll väl ut. Vi såg ett tydligt engagemang 
och intresse från medarbetarna som verkligen 
ville vara med och påverka. Nu är det cirka 
ett år sedan vi avslutade Produktionslyftet 
och under det året har vi fokuserat mycket 
på omorganisation och ledarskapsfrågor 
där jag och en av våra ägare har genomgått 
Produktionslyftets coachkurs. Nu gör vi om 
samma resa med den nya organisationen – helt 
i egen regi men med samma metodik. Det 
roliga är att vi ser om möjligt ännu starkare 
engagemang från medarbetarna så vi både 
hoppas och tror att vi kommer att uppnå samma 
positiva resultat som under vår första resa!

Åsa Marcus · Produktionschef 
F.O.V. Fabrics AB

Notiser från 
verksamheten
Utvecklade tavlor i Tyresö
Hos Frohe i Tyresö var det bra diskussioner 
kring förbättringsarbetet med pilotgruppen. 
Tavlan som används för arbetet med 
standardiserat arbetssätt har utvecklats för 
att bli förbättringstavla – bra respons och 
bra idéer. Det genomfördes även uppföljning 
och rundvandring med hela styrgruppen 
till pilotgruppens tavla för arbetet med 
standardiserat arbetssätt för rigg samt till 
verkstadens daglig styrning-tavla. Mer vet Marjo 
Särkimäki (marjo@logistikkraft.se).
Stort engagemang hos Indoor Energy i Solna
Indoor Energy med verksamhet i många 
svenska städer har valt ett pilotområde 
för Stockholmsområdet. Målbilder som 
exempelvis ”klara inställelsetid hos kund under 
högsäsong” eller ”undvika att avbryta andra 
arbeten för akutuppdrag” kommer att ge kunder, 
medarbetare och ägare positiva effekter och 
även samhällsnytta med energieffektivare 
fastigheter och bättre inomhusklimat. Mer vet 
Kalle Persson (karl-eric.persson@ri.se).
Viktig plan framåt i Kvicksund
Hos Abetong i Kvicksund är strukturen på 
plats, daglig styrning flyter på bra i pilotområdet 
och på fabriksnivå. Förbättringsarbetet med 
problemlösning finns på plats, nästa steg är 
att planera in mer tid för det och prioritera det. 
Spridning till fler grupper påbörjades efter 
semestern. Utmanande och bra diskussioner 
med styrgruppen och diskussion om planen 
framåt vilket även inkluderar det faktum att deras 
nya platschef börjar i september. Mer vet Tomas 
Wigerfelt (tomas@wigerfelt.se).
Se fler notiser på produktionslyftet.se.

Samverkan viktigare 
än någonsin
Mora i Dalarna är ingen stor stad men den 
är väl representerad i Produktionslyftet. 
Från Dalarna har sex företag medverkat i 
Produktionslyftet och tre av dem kommer från 
Mora. Här finns också PeO Sjöberg från IUC 
Dalarna, en av Produktionslyftets tillskyndare 
i regionen. Staden har aktiva företagsnätverk 
med många aktiviteter och PeO har bland annat 
arrangerat insiktsseminarium och planerat 
för ett Startprogram. Dessutom har de som 
sagt tre företag som medverkat/medverkar i 
Produktionslyftets 18-månadersprogram, där 
två dessutom har gått eller ska gå vidare i en 
fördjupningsresa.

– Industrin i Mora är väldigt stark och står för 
den större delen av tillväxten samtidigt som den 
har en lång tradition och förmåga att utvecklas, 
förklarar PeO. En god samverkan mellan 
företagen är en framgångsfaktor och nätverk 
har formats som driver ett antal viktiga frågor, 
däribland produktionsutveckling och inte minst 
kompetensförsörjningen. Företagen engagerar 
sig och arbetar hårt med dessa frågor.

Hans råd till andra regioner beträffande 
förmågan att engagera företag är att vara 
uthållig. Det gäller att försäkra företagen om att 
verksamheten utgör ett långsiktigt stöd kring 
prioriterade utmaningar.

– Vissa utmaningar vet vi med bestämdhet och 
andra ser vi tendenser till, men tyvärr finns det 
också framtida utmaningar som vi bara kan 
fantisera om, avslutar PeO. Därför är samverkan 
och förmågan till omställning viktigare än 
någonsin.

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


