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Det blev en inspirerande, fartfylld och lärorik dag i digitaliseringens och leanmetodikens tecken för de
värmländska industriföretag som fanns på plats på Leannätverkets årskonferens. En docent i smart
manufacturing, Dr. Aydin Nassechi från University of Bristol och Tillväxtverkets leanveteran Björn
Langbeck var ett par av föreläsarna som höll publiken i ett stadigt grepp.
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Det bjöds på intressanta och tankeväckande föreläsningar
kring högaktuella teman som digitalisering, Industri 4.0 och
Smart industri samt ett dramatiskt leanspel som avslutning
på hela dagen. Allt på Leannätverkets årskonferens och IUC/
Stål & Verkstads medlemsaktivitet ”Framtidens fabrik och fabrikens
framtid” på Karlstad Universitet.
Dr. Aydin Nassehi som är docent inom smart manufacturing
systems vid University of Bristol (UK) inledde med en föreläsning
kring forskningsfronten och utmaningarna i den fjärde industriella
revolutionen, Industri 4.0 Han berättade bl.a. om möjligheterna med
specialiserad och skräddarsydd additiv tillverkning via 3D skrivare, vad
det kommer att innebära för den framtida industrin, vilka trenderna är
och vilka myter som cirkulerar kring utvecklingen.

-Utmaningarna är många och stora berättar Aydin. Han poängterar
samtidigt att det är långt ifrån allt som kommer att kunna specialiseras
i så här tidigt skede av den nya industriella revolutionen 4.0.
-Den nuvarande standardiserade och automatiserade tillverkningen
kommer dock att spela en viktig roll en lång tid framåt, trots allt,
understryker Aydin.
-Exempel på områden där industri 4.0 kommer att utvecklas mest närmaste framtiden är inom rymdforskningen och i militära sammanhang.
Björn Langbeck från Tillväxtverket spann vidare på temat sett ur
ett nationellt och värmländskt perspektiv utifrån regeringens satsning
”smart industri”och hur de små och medelstora företagen måste utvecklas och bli mer innovativa för att klara den tuffa globala konkurrensen.
Forts. nästa sid.
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jörn har tidigare jobbat på SWEREA IVF med robotisering
och montering och genomfört en mängd olika leanuppdrag
genom åren. Hans arbetsfält har varit från Kiruna i norr till
Ystad i söder. I Värmland har han hjälpt åtskilliga industriföretag att utvecklas och effektiviseras genom produktionslyftet.
-Sverige har inte haft någon minister som jobbat fokuserat enbart med
industrifrågor sen den tiden på 70-talet då vi hade industriministrar
som förstatligade båtvarv. Varv som sedan tillverkade fartyg som ingen
ville ha, säger Björn med glimten i ögat.
-Men nu har äntligen våra politiker kommit till insikt om att även
om inte verkstadsindustrin har de flesta arbetstillfällena, så är den en
otroligt viktig motor för svensk välfärd.
Han visar på att hela 77 procent av Sveriges exportvärde kommer från
verkstadsprodukter.
-Skulle vi ta bort tre fjärdedelar av exporten, hur skulle vi då finansiera
välfärden, det vi ser som självklart, d.v.s. vård, skola och omsorg? Det
måste finnas ett värdeskapande och därför är industrin så viktig.

“Vi kan tro hur mycket vi vill på artificiell
intelligens och maskiner som kan prata
med varandra. Men i slutändan behövs
fortfarande kompetenta medarbetare.”
Det finns enligt Björn två industriländer som har repat sig väl efter
den stora finanskrisen 2008 och det är Tyskland och litet otippat
kanske, Polen.
- Tysk industri har återtagit sin position. Varför? Det kan inte bero
på låga löner, för det är inget Tyskland är känt för. Alltså låga löner är
inte lika med tillväxt i industrin utan det finns andra viktiga aspekter,
förklarar Björn.
-Det är dessa aspekter som regeringens satsning Smart industri bygger
på och som skall stimulera omställningsförmågan för små och medelstora företag och öka på den svenska konkurrenskraften.
Det är fyra fokusområden som valts ut i sammanhanget:
Digitalisering, ”Industri 4.0”, Det innebär att företag i svensk indus-

-Ett exempel, hur statsplanerar man om man skall införa elektriskt
drivna bussar? Plötsligt kan man exempelvis ha hållplatser inomhus för
nu är bussarna utsläppsfria.
-Många små industriföretag har svårt att hänga med i utvecklingen.
Det är det här Smart industri handlar om, att lyfta dessa företag. Att
ge dem en extra skjuts.
Med beundransvärd uppriktighet bekänner Björn att Tillväxtverket
har varit osynligt för stål- och verkstadsindustrin under decennier.
-Det beror på att vi har varit den myndighet som skall få allt att växa
inom många olika områden, utom industrin, för den krymper. Men nu
har vi fått nya direktiv, att vi skall se till att stärka små och medelstora

“Många små industriföretag har svårt att
hänga med i utvecklingen. Smart industri
handlar om att lyfta dessa företag.”
industriföretag med olika medel som skall leda till ökad innovationsförmåga och stärkt konkurrenskraft inom denna viktiga bransch.
Björn kommer osökt in på vikten av att jobba med lean.
-Allt det vi gör skall kopplas ihop med lean. När vi gör det skapar vi
ordning och reda i vardagen. Vi får en verksamhet där beslut fattas på
rätt nivå, på verkstadsgolvet vid maskinerna, så nära problemen och
driftstoppen som möjligt.
Så som det ser ut i många företag i dag finns det ofta en produktionschef som far omkring på gränsen till hjärtinfarkt för att avhjälpa akuta
problem och driftstopp på olika ställen i fabriken. Det är här leanmetodiken skall komma in.
Ledningen måste få tid att jobba strategiskt med tex digitalisering
och nya affärsmodeller. Detta kräver engagemang fullt ut. Men om
ledningen är fullt upptagen med att få vardagen att fungera hur skall
de hinna att jobba strategiskt? Genom att jobba med lean fixar vi
vardagen och skapar tid för strategi och innovation.
Att det är en fråga om överlevnad för flera av de värmländska små och
mellanstora industriföretagen är den obekväma sanningen.

tri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja
digitaliseringens möjligheter.
Hållbarhet. Man satsar stora pengar på industri med långsiktigt

hållbart tänk. Det skall tillverkas och förädlas stålprodukter i Sverige
utan koldioxidutsläpp.
Kompetens, ”Kunskapslyft industri”. Kompetensförsörjningssys-

temet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov
och främja dess långsiktiga utveckling.
-Det spelar ingen roll hur duktiga vi är om vi inte kan få människor
att vilja jobba i företagen. Vi kan tro hur mycket vi vill på artificiell
intelligens och maskiner som kan prata med varandra. Men i slutändan
behövs förstås kompetenta och yrkeskunniga medarbetare. Det är bl.a
därför av yttersta vikt att få ungdomar att välja yrkesprogrammen på
gymnasienivå i mycket större utsträckning.
4. Innovationsaspekten, dvs att testa nya tekniker och utveckla nya

koncept. helt enkelt att våga tänka nytt och brett.

LITE KORT OM LEAN
Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser Detta
genom att arbeta med ständiga förbättringar av företagens samtliga processer.
Lean har sitt ursprung i Toyotas långsiktiga arbete
inom Toyota Production System (TPS)
Begreppet har fått sitt namn från engelskans ”lean
meat” dvs. kött utan fett, och är en metafor till de mål
som man vill att organisationer ska arbeta mot.

