
Långsiktig planering hos Nolato Plymer
Hos Nolato Polymer i Torekov satsar de hårt på sitt Lean-arbete. 
Hela fem personer är anmälda till kursen på 7,5 högskolepoäng 
i Lean produktion till hösten, däribland företagets vd. Planen 
fram till dess är att driva 5S-arbetet under maj samt coacha för-
bättringsledarna och nytillkomna Lean-koordinatorer i juni. Efter 
sommaren ska sedan Nolatos arbetssätt spridas till Ängelholms-
enheten. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Värdeflödesanalys hos Nord-Lock i Mattmar
Lean-arbetet hos Nord-Lock utanför Öster-
sund löper på enligt plan. Värdeflödeskartlägg-
ningen har lett till flera förslag till förbättringar 
och ledningen vid Nord-Lock har börjat skissa 
på kriterier för ett ”framtida önskat läge”. Del-
tagare på bilden är, från vänster, Kurt Pers-
son (Senior Adviser), Morgan Wang (distribution), Erik Jonsson 
(Lean-koordinator) och Anders Jönsson (vd). Mer information har 
anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Förbättringsdiskussion kring pilotområde
Hos Alimak Hek genomfördes under april en workshop i 5S för 
pilotgruppen med en repetition av grunderna. En diskussion ge-
nomfördes för att få fram idéer till förbättringar, vilka sedan för-
delades till ansvariga personer för genomförande enligt PDCA-
modellen. Mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Kurs i Lean Product Development – LPD
På Swerea IVF i Mölndal genomfördes i början av maj första de-
len av en kurs i LPD med deltagare från Produktionslyftsföreta-
get KraftPowercon (tidigare Kraftelektronik) i Surte. Bilden visar 
utvecklingschef Tony Rydebrink (i 
förgrunden) samt FoU-projektledare 
Peter Mathisson, som menade att 
kursen vände på en del begrepp och 
satte in ”gamla” delar i nya samman-
hang. Nästa och avslutande träff sker 
i juni. För mer information kontakta 
birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Lean i alla led hos Setrab i Limhamn
I Limham, Malmö, ligger Setrab AB, tillverkare av alumi-
niumkylare. Företaget tillhör Produktionslyftets första om-
gång, ett arbete de avslutade 2009. Däremot har deras 
Lean-arbete knappast avstannat. Som leverantörer till 
fordonsindustrin insåg de tidigt att Lean var rätt väg att 
gå. De drev redan före Produktionslyftet ett antal projekt 
mot en mer flödesinriktad process.

– Vi försökte på egen hand och prövade olika verktyg, 
men vi fick inte helheten riktigt klar för oss, berättar 
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Reflektioner från Mitt Sverige
Som regionledare i Mellersta 
Norrland kan jag konstatera 
att det har varit en spännande 
och händelserik tid sedan vi i 
början av 2010 fick förmånen 
att bli en av de åtta noder som 
utgör Produktionslyftet 2. På 
Mittuniversitet såg vi möjlighe-
ten som ett gyllene tillfälle att 
hitta nya vägar för samverkan 
med företag och organisatio-
ner i vår region och dessutom bidra till den regionala 
utvecklingen av våra företag. För oss var det också en 
stor utmaning eftersom vi fram till dess varit en ”vit fläck” 
på Sverigekartan då inga företag från regionen deltagit 
i Produktionslyftet. Under 2010 har vi arbetat aktivt för 
att skapa en arena främst i regionen för att sprida in-
spiration och information, en satsning som nu börjar ge 
resultat. Vi har idag fyra företag i regionen som är en bit 
på väg eller står i startgroparna och flera som är intres-
serade! Vår nästa utmaning består främst i att hitta vår 
egen lösning för att få initiativet att växa och utvecklas 
i vår region och att hitta en tydlig koppling till forskning 
och utbildning. Vi ser med förväntan och förhoppning 
fram emot ett Produktionslyftet 3 så att vi kan fortsätta 
vårt arbete med det nationella initiativet som grund. En 
sak är i alla fall säker: Vi är inte längre en vit fläck på 
kartan, utan vi är med kraft och energi på väg framåt!
Pernilla Ingelsson · Regionledare Mellersta Norrland
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Viktiga datum/kalendarium
· 16 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Jönköping/Borås
· 23 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Eskilstuna
· 29 augusti – Lean produktion 7,5 hp – Halmstad
· 7 september – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 13 september – Lean produktion 7,5 hp – Östersund
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!

Finansiärer Intressenter

Oscar Serger, Lean-koordinator på Setrab. Det var först 
med Produktionslyftets etablerade metodik som vi kom i 
gång på allvar och fick en struktur för Lean-arbetet.
Läs om Setrabs satsning på www.produktionslyftet.se.

Lean-entusiaster: Oscar Serger 
och Camilla Baeckström Ljung, 

kvalitets- och miljöansvarig, 
på Setrab AB i Limhamn.


