
”Allt bygger på vår starka filosofi”
Indexator i Vindeln utanför Umeå har satsat på två 

”mjuka” områden: Jämställdhet och Lean. På dessa har 
de byggt sin filosofi som kommit att genomsyra inte bara 
företaget utan såväl den enskilda medarbetaren som 
samhället i stort.
I uppföljningsarbetet av hur företagens Lean-satsning 
fortsatt efter Produktionslyftet besökte vi dem i mitten av 
juni och som vanligt diskuterade vi effekterna av deras 
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!”Välkommen tillbaka 

Produktionslyftet”
Vi har genomfört ett antal besök hos 
tidigare Produktionslyftsföretag för 
att reflektera kring vad de verkliga 
effekterna av Lean inneburit för dem. 
En positiv omständighet har varit att vi 
blivit varmt välkomnade hos företa-
gen; Produktionslyftet har varit en välsedd gäst där våra 
Lean-coacher byggt både förtroende och med företagen 
lagt grunden för det fortsatta arbetet. Det bådar gott inför 
en tänkt fortsättning av Produktionslyftet efter 2012. En 
annan gemensam nämnare har varit att företagen själva 

– i takt med intervjuerna – mer och mer insett och kommit 
ihåg vad de verkligen åstadkommit och allt som hänt se-
dan de startade sin Lean-resa. Det är tydligt att de idag 
tar många av arbetssätten och tankegångarna för givna, 
det har ”satt sig” så naturligt att de knappt tänker på det. 
Men ju längre samtalen fortskridit har alla förbättringar 
krupit fram; det har varit i slutfasen av våra besök som 
de mest spännande förbättringarna kommit upp till ytan. 
Vår viktigaste insikt är dock – helt i linje med Produk-
tionslyftets ansats ”hjälp-till-självhjälp” – att när de väl 
bestämt sig för att driva arbetet vidare så har de fortsatt 
i samma tempo som efter starthjälpen från Produktions-
lyftet. Förhoppningsvis ska vi få hjälpa många fler att 
komma igång. Men först – trevlig semester!
Björn Stenvall 
Informationsansvarig Produktionslyftet
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Viktiga datum/kalendarium
· 28 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Jönköping/Borås
· 12 september – Lean produktion 7,5 hp – Falun
· 26 september – Lean automation 7,5 hp – Eskilstuna NY KURS
· 27 september – Lean produktion 7,5 hp – Örnsköldsvik
· 17 oktober – Lean produktion 7,5 hp – Södertälje
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Spridning av daglig styrning i Skellefteå
Hos Berco Produktion i Skellefteå har de 
introducerat daglig styrning. Det har uppfat-
tats mycket positivt av både grupperna och 
ledningen; företaget upplever att informa-
tion inom företaget sprids bättre och att det 
blir snabbare beslut. För ytterligare information kontakta gärna 
lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Nord-Lock nominerade till Svenska Leanpriset
Lean Forum har nu tillkännagett finalisterna till 

Svenska Leanpriset för 2012 och ett av de nomi-
nerade företagen är Nord-Lock. Det är tredje året i 

rad som ett Produktionslyftsföretag nomineras och 
vi håller givetvis tummarna för Mattmarföretaget. 

– Det här är jätteroligt och ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll, 
säger Erik Jonsson, Nord-Locks Lean-koordinator. Det är en be-
kräftelse på den delaktighet i arbetet som funnits hos oss sedan 
starten med god anda och engagemang i hela företaget. 
Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Studiebesök hos Volvo med Lean-kursen i Arvika
Den 31 maj genomfördes avsnittet om ”Stabila processer och 
standardiserat arbete” i Lean-kursen i Arvika. Volvo Construction 
Equipment, som även har två elever med i kursen, ställde upp 
med ett intressant studiebesök där deltagarna fick en dragning 
om hur de i Arvika arbetar med Volvos Produktionssystem 
(VPS). Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Välplanerat trots högsäsong hos Monoflex
Hos Monoflex i Hallstahammar har de högsäsong, vilket påver-
kar Lean-arbetet. I juni var dock stämningen hög när de kunde 
redogöra för resultaten kring förbättringsgruppen och visuali-
seringsarbetet. Det kanske viktigaste resultatet är en påbörjad 
kulturförändring som främjar kommunikation och engagemang. 
Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

arbete med 
utgångspunkt 
i Kunder, 
Medarbetare, 
Samhälle och 
Ägare.
Läs hela reflektionsartikeln om Indexators Lean-
arbete på www.produktionslyftet.se.
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