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Företag med driv
och engagemang

Vad kan Japan lära
Notiser från
av Produktionslyftet? verksamheten
Produktionslyftet startade 2007 med syfte att
bibehålla och stärka svensk industris tillväxt
med fokus på små och medelstora företag
(SMF). Precis ett år senare hamnade Japan i
kris på grund av Lehman-kraschen och våra
försök att därefter stötta japanska SMF har
inte varit alltför framgångsrika. Det har däremot
Produktionslyftet varit, något som borde leda till
större uppmärksamhet i Japan såväl som globalt.

Bra driv i Norrhult
Trä AB KG List i Norrhult har haft sin Leanintroduktion vilket gav dem flera insikter kring
behovet av rätt form av kommunikation och rätt
information. Alla deltagarna var väldigt drivande
och villiga att ta tag i frågorna – det är lätt att
vara Lean-coach en dag som denna … Mer vet
David Andersson (david@borand.se).
God start och högt engagemang i Skene
Ser vi på Produktionslyftets styrelse så är
Faiber i Skene har fått en god start på sin
det för mig förvånande att den omfattar såväl
förbättringsresa. I början av november
IF Metall, en av programmets initiativtagare,
genomfördes ett möte med styrgruppen
Teknikföretagen, deras förhandlingsparter och
för att etablera samsynen kring syftet med
även de initiativtagare, liksom Scania – alla
Produktionslyftssatsningen. Dagen omfattade
med avsikt att stödja utvecklingen av landets
även ett möte med pilotgruppen och en övning
SMF långt bortom socioekonomiska intressen.
kring nuläge, önskat läge, hinder och första steg
Kännetecknande för Produktionslyftet är snarare – mycket engagerade gruppmedlemmar! Mer vet
”solidaritet” och ”samordning”.
Tomas Wigerfelt (tomas@wigerfelt.se).
Teknikworkshoppar för små och medelstora
Under besöket i Sverige fick vi även tillfälle att
företag
besöka Scania och studera deras arbete med
I samverkan med bland annat IUCIndustri 4.0, ”Smart Factory”. Här är det den
nätverket arrangerar RISE IVF så kallade
dagliga verksamheten som driver utvecklingen
teknikworkshoppar över hela landet. Genom
mot att lösa vardagliga problem med hjälp
dessa erbjuds företag och forskare en
av digitaliseringens möjligheter och skapa
möjlighet att mötas och utbyta kunskap och
än stabilare processer. Scania utgår från
verkstadsgolvet – ”Go to Gemba” – med stöd av erfarenheter. Teknikworkshopparna fokuserar
på intressanta och utmanande områden och
Lean i kombination med nya digitala lösningar.
baseras på resultaten från Produktion2030s
Jag förstod av diskussionerna på RISE IVF att
projekt. Den 9 december arrangeras till
Produktionslyftet bygger på en partssamverkan
exempel en teknikworkshop i Luleå kring
som knappast återfinns i något annat land, vilket
Smart Maintenance som nämns i artikeln i
utgör grunden för en socialt hållbar överlevnad.
månadens nyhetsbrev – hela utbudet kan du se
Detta är konkreta erfarenheter som Japan borde
på www.produktion2030.se vilket uppdateras
ta lärdom av. Jag kommer i alla fall att fortsätta
kontinuerligt. Mer information har Roger Lundin
följa Produktionslyftets utveckling.
(roger.lundin@ri.se).
Yutaka Tamura · Professor Aichi Toho
Se fler notiser på produktionslyftet.se.
University · Nagoya

Produktion2030
avsätter medel till
Produktionslyftet
Produktion2030 och Produktionslyftet har
samarbetat allt tätare de senaste åren, bland
annat med resultatspridning och satsningar
mot små och medelstora företag. Nu går
Produktion2030 in och stöttar Produktionslyftet
ekonomiskt, initialt med ett par miljoner under
det kommande året.
– Neddragningar inom innovationssystemet, där
bland annat satsningar inom Smart industristrategin mer eller mindre upphör, drabbar även
ett framgångsrikt program som Produktionslyftet,
konstaterar Produktion2030s programchef
Cecilia Warrol. För oss är det helt naturligt att
då gå in och stötta och samtidigt dra nytta av
synergierna mellan våra program.
Produktionslyftet har sökt verksamhetsbidrag
hos Tillväxtverket för perioden 2020-2022,
där första året beviljats. Detta har en särskild
inriktning på att nå fler små och medelstora
företag, SMF.
– Verksamhetsbidraget ger en viktig grund för
Produktionslyftets verksamhet, inte minst för
att upprätthålla den nationella och regionala
struktur som gör att vi kan bygga på med mer
konkreta insatser i kompletterande aktiviteter,
säger Produktionslyftets programdirektör
Birgitta Öjmertz. Här utgör Produktion2030
ett perfekt komplement där inriktningen
som Tillväxtverket har med fokus på SMF
harmoniserar väl med ambitionen hos både
Produktionslyftet och Produktion2030 att brett
föra ut ny kunskap till den målgruppen, även om
Produktionslyftet också jobbar bredare än så.
Läs mer om samverkan på produktionslyftet.se.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.
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