
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

Pressrelease mars 2011
Birgitta Öjmertz · 0707-80 61 52 · birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se

www.produktionslyftet.se

Nord-Locks huvudprodukt är 
ett skruvsäkringssystem. Det 
består av kamförsedda brick-
or som monteras parvis och 
därmed skapar en effektiv 
killåsningseffekt. Nord-Lock 
har godkänts som Produk-
tionslyftsföretag 2011. Detta 
innebär början på en fullska-
lig satsning att implementera 
Lean produktion i alla delar 
av företagets verksamhet.
Företagets nya vd, Anders 
Jönsson, med stor erfarenhet 
av Lean från bland annat 
Solectron, har för avsikt att 
driva Lean arbetet vidare.
– För oss är det helt avgö-
rande att ständigt förbättras för att fortsätta vara 
världsledande och det självklara alternativet för våra 
kunder. Produktionslyftet ger oss en bra struktur och 
stöd men det är engagemanget från alla på företa-
get som är det viktigaste.
Produktionschefen Daniel Eriksson anser att som 
ett företag i världsklass så måste de attrahera kom-
petent personal. En attraktiv arbetsplats skapas ge-
nom kontinuerligt förbättringsarbete där allas kom-
petens och idéer tas tillvara. Att löpande utveckla 

Nord-Lock AB i Mattmar
– ett av 2011 års Produktionslyftsföretag!

Lean-koordinatorn Erik Jonsson når 
du på telefon 0640-68 11 58 eller 
e-post erik.jonsson@nord-lock.com

arbete och processer anpas-
sar ständigt verksamheten 
till rådande situation.
En Lean-koordinator, Erik 
Jonsson, har engagerats för 
att ytterligare öka fokus på 
den nya satsningen
– Det behövs att någon 
efterfrågar resultat och att 
vi hela tiden påminns om 
att tänka ”Lean”. Alla måste 
hela tiden sträva efter att för-
söka förbättra sin vardagliga 
arbetsprocess, oavsett var 
du jobbar i företaget.
Förutom grundutbildning 
och lego-spel så kommer 

Nord-Lock att engagera sina medarbetare genom 
att i första hand ta fram en process för att hantera 
förbättringsförslag, införa standardiserat arbetssätt 
och 5S. Förbättringsledarna kommer att genomföra 
en värdeflödesanalys tillsammans med coacherna 
från Produktionslyftet.

Nord-Lock AB tillverkar sedan 1982 ett unikt system för 
säkring av skruvförband. All tillverkning sker i byn Hala-
backen, Mattmar, mellan Östersund och Åre av företagets 
110 anställda. Nord-Lock tillhör koncernen Latour Indu-

stries sedan 1994. Cirka 90 % av produktionen går på 
export. I dagsläget finns tolv dotterbolag i Europa, USA 
och Japan. Huvudkontoret ligger i Göteborg och teknisk 
support i Malmö.
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