
”Effekterna talar för sig själva”
Setrab AB i Limhamn, ledande tillverkare av aluminium-
kylare, avslutade sitt arbete med Produktionslyftet 2009. 
I vår serie av uppföljningsartiklar reflekterade vi tillsam-
mans med ledning och medarbetare kring hur deras 
Lean-satsning påverkat dem – slutsatsen blev att den 
förmodligen räddat företaget …
De konstaterar att effekten av Lean-arbetet påverkar alla 
processer i företaget med deras gemensamma syn på 
alla åtgärder utifrån Setrabs produktionssystem (SPS).
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns 
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!Förväntansfulla och taggade!

Berg Propulsion har funnits i 
100 år och vi har avsikten att 
finnas i 100 år till – det var vår 
utgångspunkt när vi ansökte 
till Produktionslyftet! Företaget 
designar och tillverkar propul-
sionsystem för kommersiell 

sjöfart; ställbara akterpropellrar, roterbara thrustrar, 
tunnelthrustrar och manöversystem. Företaget fick nya 
ägare för tolv år sedan och har sedan dess genomgått 
en tillväxtresa från 35 till 1 300 miljoner kronor. Själv-
klart har denna resa inte varit lätt, men vi har en tydlig 
vision: Att bli ett verkstadsföretag i världsklass. Som för 
de flesta som strävar efter världstoppen så behövs det 
mycket träning och vi har nått en punkt där vi behöver 
hjälp för att komma vidare. Från fackligt håll kan vi 
konstatera att ingenting varar för evigt och industrin 
måste vara beredd att förändra sig. En genomtänkt 
arbetsorganisation är nyckeln till framgång eftersom 
den påverkar kvaliteten, produktiviteten, stärker konkur-
rensen och förbättrar lönsamheten. För den anställde 
leder det till utveckling i jobbet, bättre arbetsmiljö och 
ökad anställningstrygghet. Ledningen och fackstyrel-
sen har en stor samsyn i att detta är rätt väg framåt. 
Produktionslyftet har blivit ett tydligt mål som vi kan 
sluta upp omkring från alla håll i företaget – vi är både 
förväntansfulla och taggade att komma igång!
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Viktiga datum/kalendarium
· 6 december – frukostseminarium Lean Energy – Eskilstuna
· 30 januari – Lean produktion 7,5 hp – Göteborg
· 12 februari – Lean produktion 7,5 hp – Karlstad
· 19 februari – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Insiktsseminarier med rekordbesök – 350 deltagare!
Den 16 november arrangerade MIUN, Pro-
duktionslyftet och Lean Forum samt Sunds-
valls kommun och Z-Group Lean-seminarier i 
Sundsvall och Östersund. Temat vid semina-
rierna var Lean Healthcare, men även övergri-
pande Lean-tankar presenterades liksom Pro-

duktionslyftets Lean-utbildning. Stort tack till Magnus Lord (på bild 
med Anna Godevärn) samt till Nord-Lock som delade med sig av 
sina erfarenheter. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Teamtavla för mätbar process hos SwePart Verktyg
På SwePart Verktyg i Tyringe har Monteringsgruppen etablerat en 
”teamtavla” där morgonmöten hålls. Eventuella störningar från ti-
digare pass lyfts upp och de arbetar kontinuerligt med fokus på en 
mätbar process. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Layout-satsningar hos SNA Europe i Bollnäs
På SNA Europe har de arbetat med förslag till maskinlayout och 
möjligheterna att genomföra dem. De har även gått igenom en del 
layout-teori som grund inför ett Lean-event som anordnas av SNA 
centralt. Mer vet marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Studiebesök med Produktionslyftsföretag
Hedared Sand & Betong, ett av de sena-
re Produktionslyftsföretagen, har studie-
besökt Mastec Components i Dalstorp 
som nyligen avslutat sitt arbete. De fick 
en genomgång av Mastecs Lean-resa 
och struktur på daglig styrning, 5S och 
utvecklingsarbete. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Frukostseminarium om Lean Energy i Eskilstuna
Den 6 december bjuder Chalmers Professional Education och 
Mälardalen Industrial Technology Center på frukost och föredrag 
om Lean Energy – energieffektivisering med hjälp av Lean-filosofi. 
Anmäl dig på www.chalmersprofessional.se (via affärsområde 
”Energi” i högerspalten, scrolla sedan ner till arrangemanget). Mer 
information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

– Idag har vi en helt annan 
kontroll på verksamheten, säger 
Setrabs vd Fredrik Serger. Vi 
har en bättre leveranssäkerhet, 
halverat antal kassationer och 
genomloppstider som minskats 
med veckor.
Läs hela reflektionsartikeln på 
www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

”Reflektionsgruppen” 
samlad i vackert väder 
vid mötet i september.


