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Inission förädlar sitt produktionssystem
med hjälp av Produktionslyftet
Inission har har fått det glädjande beskedet
att man uppfyllt kriterierna och antagits av
Produktionslyftets styrelse. Produktionslyftet
är en samlad nationell satsning för att
stödja och inspirera företag att utveckla sin
produktionsförmåga till absolut världsklass.
Produktionslyftet tillämpar en standardiserad
och väl utprovad process som lägger grunden
för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.
Produktionslyftet finansieras av KK-stiftelsen,
Vinnova och Tillväxtverket.
Nu väntar en 18 månader lång process då
Inission kommer inspireras, stöttas och drivas på
av Produktionslyftet Leancoacher.
- Inission Munkfors har sedan flera år tillbaka
ett produktionssystem baserat på Lean men nu
har vi blivit fler företag i Inissiongruppen och
behöver förädla och införa Lean-tänket i hela
organisationen. Med på resan kommer vi ha
personal från inköp-, produktion-, sälj-, kvalité- och
ekonomiavdelningarna men också representanter
från facket och Inissions styrelse, berättar Inissions
delägare Fredrik Berghel.

Om Inission
Inission erbjuder krävande industrikunder i
Norden skräddarsydda tillverknings- och
logistiktjänster för kompletta elektroniska
produkter, samt utvecklar och förvaltar dessa
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Första workshopen hölls i slutet av september i
Inission Triabs lokaler i Stockholm. Där låg fokus
på att förstå och upptäcka fördelarna med Lean.
Dels genom teori och dels genom praktik. Lean
handlar om att identifiera och eliminera aktiviteter
som inte skapar värde för kunden. Man ska
vara flexibel och man ska ha en överblick och
förståelse för produktionskedjan.
Genom Produktionslyftet kommer utvalda ur
personalen högskoleutbildas i Lean, för att sedan
i sin tur utbilda övrig personal. Det kommer också
startas pilotgrupper på varje fabrik som har i
uppgift att finna förbättringar och effektivisera
Inissions nuvarande produktionssystem. Inissions
nya produktionssystemet kommer heta IPS –
Inission Production System.
-Målet är att Lean ska bli en naturlig del av
vardagen. Att vi ständigt ska försöka förbättra
oss och jobba smartare, inte hårdare. Alla ska
känna sig delaktiga och respekterade. Det är en
förutsättning för att vi ska kunna kommunicera
och samarbeta med varandra. Kraften finns i hela
organisationen, Avslutar Fredrik Berghel.

över hela livscykeln. Inission omsätter 260
MSEK och har etableringar med totalt ca 160
medarbetare i Stockholm, Göteborg, Munkfors
och Tallinn.

