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ATT FÅ HJÄLP ÄR INTE
ALLTID SÅ ENKELT
Efter tusentals besök genom åren hos industri- och logistikföretag ställde jag mig frågan,
varför är det så svårt att hjälpas åt på en arbetsplats? Ett behov skriks ut, ett annat rings in
eller så väntar man bara helt sonika på att hjälpen tids nog kommer. Nästa fråga blev, varför
har ingen löst en så banal sak?
Lyckligtvis fanns det en kund som ställde sig samma fråga. Världen var redo för en förändring. Resultatet blev systemet Truck Call System – TCS. Applikationen är utvecklat utifrån mina samlade
erfarenheter som logistikkonsult, ihop med några av Sveriges bästa systemutvecklare. Tillsammans med kunden höll vi stort fokus på användarvänlighet och de fick exakt vad de behövde.
Idag, 5 år senare, skapar de och andra kunder varje minut nya uppdrag i TCS.
En industriproduktion är en komplex process med många delmoment och mycket intern logistik.
Produktionen är ofta förfinad med effektiva maskiner och en noggrant utvecklad
arbetsprocess. Den interna logistiken däremot, den är inte alltid lika bra utvecklad. Bra och tydlig
kommunikation mellan medarbetare förenklar arbetet för alla!
I denna tidning får ni bland annat ta del av Elitfönsters erfarenheter och hur de använder TCS
i sin fabrik i Vetlanda.
Ni kan även läsa om Produktionslyftets verksamhet på sidorna 10-11 och hur ett företag har förändrat sitt arbetssätt med hjälp av projektet. För i ett större perspektiv handlar det om att Svensk
industri ständigt måste arbeta med att öka sin effektivitet för att vara konkurrenskraftig.

Bästa Hälsningar

Rolf Karlander
Trulog AB

Vår förhoppning är vi kan ge er inspiration till att förbättra och även förenkla er produktion!
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Fem vanliga problem. Känner du
igen dessa problem i er interna
logistik?

Samla uppgifter och dela
på arbetet. Verktyget som
funkar bäst i stressig produktionsmiljö.
Kundcase: Elitfönster
Elitfönster valde TCS till sin
produktion och ser flera stora
fördelar.
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Kläder som tål en heldag. Vi
har kikat på det senaste inom
arbetskläder för olika behov.
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Lönsam produktion i Sverige
Produktionslyftet har hjälpt företag att utvecklas för framtiden.
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Insikter och inspiration. Ni får
tips på arbetsplatspepp och
saker som förenklar era rutiner.

11

Logistikkonsulterna och sytemutvecklarnas samarbete.
Vi kompletterar varann.

9

Så fick Recotech extra luft
under vingarna. Utvecklades
med hjälp från Produktionslyftet.

DENNA TIDNING ÄR ANNONS FRÅN NETMINE AB
Grafisk formgivning & text - Netmine AB | Kontakt: Magdalena Hellman, Marknadsansvarig,
Ni når oss på: 0370-155 90 eller hej@netmine.se. Ni hittar allt om oss på netmine.se

Trevlig lasning!

Upplever ni också något av dessa

FEM VANLIGA PROBLEM
Vi har listat de vanligaste problemen vi stöter på hos våra kunder i produktionsmiljöer. Gäller dessa er också? För att lösa problemen och ägna
dagen åt rätt saker krävs bra verktyg och strategier. Vi har tips på vad du kan göra åt dessa problem på både kort och lång sikt.
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Lågt nyttjande av truckar
För många truckar och därmed
låg nyttjandegrad är vanligt i många produktionsenheter eftersom att de ofta är bundna
till ett arbetsställe och för specifika uppdrag.
Drifttider på mindre än 300tim/år är inte
ovanligt.
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Ineffektiv användning
Det finns många truckar men
ingen samordning av transporterna, resultatet
blir ofta långa körsträckor. Ofta sker transporterna endast i en riktning vilket betyder att
trucken körs utan last minst halva tiden.
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Väntetider & produktionsstopp
Att det är svårt att få tag på
arbetsledare, servicepersonal eller truckförare kan leda till långa väntetider och
onödiga stopp. Materialbrist eller att pallar
inte hämtas i tid är vanliga orsaker till produktionsstopp.

Ingen uppföljning
Det råder ofta brist på uppföljning
av internlogistiken. Vet ni hur manga uppdrag
som utförs varje dag? Hur lång tid dessa tog?
Eller vem som gjort vad?

Daglig tillsyn
Arbetsmiljöverket ställer krav på
systematiskt arbetsmiljöarbete och att det
dokumenteras men rutiner saknas för daglig
tillsyn av truckar.

OCH SÅ HÄR
LÄTT LÖSER
DU DET

LÖSNING PÅ PROBLEM 2:
Genom att alla truckar kan se vilka
köruppdrag som finns, blir det enklare att
kombinera flera uppdrag och att hjälpa
varandra när det kör ihop sig. Ni får större
möjligheter till samarbete.

kan ni få en färdigställd månadsrapport
över aktuella uppdrag och tidsåtgång. En
ovärderlig information inför beslut om
förändringar i den interna logistiken/
produktionen. Ni får lättillgänglig data
och information.

LÖSNING PÅ PROBLEM 3:
Genom att undvika långa kedjor av kommunikation kan uppdrag prioriteras och
förmedlas direkt i realtid. Ni får kortare
ledtider.

LÖSNING PÅ PROBLEM 5:
Registrera genomförd tillsyn direkt vid
uppstart med aktuellt klockslag och
utförare. Få en bra överblick på vilka
truckar som inte har kontrollerats och
vilka eventuella fel som har rapporterats.
TCS Check-List kan även kan användas vid
andra tillsyner. Ni får ett effektivt sätt att
sköta den dagliga tillsynen.

LÖSNING PÅ PROBLEM 1:
Kommunikation i TCS innebär att varje
arbetsplats inte måste ha sina ”egna”
truckar. Uppdrag blir direkt synliga för
alla truckar i området. Det innebär färre
truckar och att de inte hanteras av ovan
personal. Ni får bättre arbetsmiljö och
färre olycksrisker.

LÖSNING PÅ PROBLEM 4:
Alla uppdrag registreras och kan lätt analyseras i en databas. Med TCS Analyzer

T CS är utformat för att lösa
samt liga dessa problem, låt oss
förklara hur enkelt det är.

SAMLA UPPGIFTER &
DELA PÅ ARBETET
Hur gör du för att få hjälp? Enkel och tydlig kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser.
Framförallt i en stressig produktionsmiljö, där produktionen stannar om det saknas material på
arbetsplatsen eller för att pallar står i vägen. Det finns mycket att vinna på vid en optimering av
kommunikationen för internlogistiken.
Och detta har vi funderat på - mycket. Vår lösning är ett enkelt webbaserat verktyg för att
skapa och acceptera uppdrag i realtid. På ett enkelt sätt samlas alla uppdrag på ett ställe och
ni slipper mobilsamtal och onödiga omvägar.
Användarna älskar TCS. Systemet är ett intuitivt verktyg som kan förenkla all kommunikation
inom företaget. Uppdrag skapas och förmedlas i realtid till valda mottagare med automatisk
prioritering. Under tiden kan uppdragen följas till dess de genomförts. Det är utvecklat för att
passa i det dagliga arbetet, det moderna grässnittet är designat för att det ska vara enkelt att
använda för alla.
Det kan låta enkelt och det är meningen. Krångliga system är det ingen som gillar att använda.
TCS löser kommunikationen och det på ett väldigt bra sätt. När alla uppgifter samlas på ett ställe
sparar du massor av tid och gör din arbetsmiljö bättre. Historik och statistik kan sedan användas
för analys och strategiska beslut. Efter önskemål från våra användare finns det även möjlighet
att komplettera med en modul för daglig tillsyn, ytterligare en del som förenklar det dagliga
arbetet.
TCS fokusområde: Förenklar kommunikationen | Fördela uppdrag till lediga personer | Korta
körsträckor och tomkörning för truckar | Logg över utförda uppdrag | Förmedla uppdrag till
servicepersonal | Snabba upp Kan-Ban flöde | Information från arbetsledning till personal

FAQ

TCS

TCS

Måste man ha egen hårdvara?
Om ni använder truckdatorer idag kan
vi enkelt hjälpa er igång på dem annars
hjälper vi er med lämplig hårdvara som ni
antingen hyr av oss eller köper ut direkt.

Vad kostar TCS?
TCS betalar ni för månadsvis och kostnaden beräknas på antalet stationer som
behövs.

Vad kan vi förvänta oss för payoff?
TCS är lönsamt från första dagen men
vi vet att varje kund har sina speciella
förutsättningar. Vi hjälper er med att
beräkna hur just er payoff skulle kunna
se ut. Vanligtvis har vi en payoff på 6-12
månader.

Hur fungerar TCS rent tekniskt?
Allt kommunicerar i realtid. Enheterna
kommunicerar med molntjänsten TCS via
ert företags trådlösa nätverk.
Vi har inget WiFi, funkar det ändå?
TCS behöver kommunicera via något typ
av nätverk. Vi har kunniga nätverksspecialister som hjälper er igång med ett
WiFi-nät. Men vi kan också titta på andra
lösningar med kommunikation via 4G/5G.
www.truckcall.se

Kan man använda TCS till andra ändåmål än trucklogistik?
Ja, absolut! TCS är utvecklat så att
kunden själv fyller det med innehåll. TCS
är ett sätt att kommunicera på enklast
tänkbara sätt. Ni lägger själva upp användare, platser, färdiga ordermenyer med
mera i systemet.

SÅ FUNKAR DET
HOS ELITFÖNSTER
Tillverkning i en modern fönsterfabrik som
Elitfönster omfattar ett stort antal delprocesser som inkluderar mycket intern logistik Detta medför tidvis en intensiv trucktrafik och
skapar lätt väntetider på grund av svårigheter
att jämna ut och prioritera uppdrag.
Hos Elitfönster innebar detta till exempel
frekventa produktionstopp på grund av att
material saknades. Kommunikation mellan
medarbetare kunde ske i flera led och därmed
uppstod lätt förseningar och missförstånd. En
förstudie som genomfördes 2017 visade att det
fanns en betydande potential för förbättringar
och att minska produktionsstörningar. Långa
väntetider på att få gods transporterat och en
situation där truckförare fick åka runt och leta
efter uppdrag. Möjligheten till samarbete mellan
truckförare var begränsade då de arbetade
inom sina respektive områden. För ute-truckarna var de frekventa mobilsamtalen en stor källa
till irritation och stress. Dessutom en uppenbar
säkerhetsrisk. Generellt gäller ett förbud att
prata mobiltelefon och köra truck.
Lösning. Genom en flödesanalys kartlades alla
interna transporter och en beräkning av antalet
transporter gjordes. Efter en sammanställning
över de mest frekventa flödena gjordes en
bedömning var de största behoven fanns. TCS
enkla handhavande skulle göra det möjligt att
direkt beställa material eller trucktransport utan
mellanled och med möjlighet för truckförare att
planera och prioritetera sina uppdrag. För att
testa detta arbetssätt i praktiken genomfördes

sedan en testmånad där tre truckar och några
arbetsstationer anslöts till TCS.
Resultat och effekt. Analysen av trafik och
effekten under testmånaden gav ett entydigt
svar på att en direkt kommunikation mellan
arbetsplatser och truckar förbättrade både
arbetssituationen för truckförare och framförallt minskade det omgående stopptider i
produktion.
Fortsättningen. Med erfarenheterna från testmånaden beslutades om en omfattning med
fyra truckar. Två invändigt och två ute, samt ett
20-tal arbetsplatser. Elitfönster valde en kommunikationslösning med 4G för ute-truckarna
och via Wifi-nätet i produktion. På truckarna
använder man en standardklient i form av en
surfplatta från Samsung. Ur användarsynpunkt
är TCS så enkelt och självklart att använda och
någon särskild utbildning krävs inte. Efter en
kort instruktion kunde man direkt börja lägga
eller ta emot order.
Teamledarna John Bertling-Andersson och
Dennis Isaksson har arbetat med TCS sen
införandet och betonar hur mycket det underlättar kommunikationen mellan personal och
truckförare. Vid behov kan de också lätt följa
uppdragen och se om det uppstår långa väntetider eller andra problem i flödet.
Sedan starten har system och arbetssätt förändrats något. Personal har i ökad utsträckning
tagit över en del kommunikation som tidigare
gick via teamledare. Detta innebär då både en

minskad arbetsbelastning för arbetsledning
och en snabbare direkt kommunikation mellan
personal. För truckförare har TCS inneburit att
körningar kan planeras och ett närmre samarbete har etablerats. Man kan nu lätt dela på
uppdrag och även lägga uppdrag på varandra
när man är upptagen. Telefonsamtalen har
upphört och alla körningar planeras nu via TCS
vilket minskar stress och ger en ökad säkerhet i
truckkörningen.

- Det har blivit en bättre ordning
och flöde i fabriken som hjälper
personalen att hålla koll på att
material finns där det behövs i tid.
Det säger Anders Johnsson, produktionsledare som gärna understryker
nyttan med TCS.

Framtida möjligheter. Nästa steg är att koppla
på ytterligare användare och terminaler. För
Elitfönster är det flexibla systemet en stor fördel
där man själv lägger till och ändrar platser och
uppdragsmenyer en stor fördel. Det gör det
möjligt att dynamiskt ändra systemet i takt med
förändringar i produktionen.

Elitfönster AB är med sitt breda sortiment
Sveriges ledande fönstertillverkare med snart
100-åriga småländska traditioner. Företaget
har cirka 1 000 anställda och finns representerat över hela Sverige.
Sedan 2004 har Elitfönster AB varit en del av
Inwido. Som Europas ledande fönsterkoncern
är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja
marknadens bästa kundanpassade fönsteroch dörrlösningar, via en decentraliserad
struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa
hållbart, organiskt samt genom förvärv.
Inwido består av 28 affärsenheter med cirka
4 300 anställda i elva länder. 2020 omsatte
koncernen 6,7 miljarder kronor.
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ARBETSKLÄDER VI VILL TESTA!
1: Neutral® är ett danskt klädmärke som har specialiserat sig på profilkläder av ekologiskt odlad samt Fairtrade certifierad bomull. Med internationella hållbarhetsstandarder som täcker hela leverantörskedjan
följer Neutral® de högsta sociala, etiska och miljömässiga kriterierna
för klädproduktion. Neutral® säljs hos flera företag som sysslar med
profilkläder. Se mer kläder på neutral.com
2: Går det att hitta en billig och skön servicebyxa? Dessa kommer
från Lager157 WORK och deras kollektion av arbetskläder. De är lite
sportigare och har modernare utseende. Läs mer på: 157work.com.
3: Byxan som förändrat förutsättningarna för gravida kvinnor.
Blåkläder tog under 2019 fram en byxa som ger kvinnor möjlighet att
forstätta jobba öven om kroppen förändras, de är gjorda helt i stretch
och i en neutral design. Byxan finns som varselbyxa och servicebyxa.
Läs mer på blaklader.se
4: Kan du tänka dig att tänka utanför boxen? Houdini tar gärna emot
företagsbeställningar av större kvantiteter. Deras kläder är

tidlösa och har ett stort cirkulärt fokus. Med ny teknik och innovationer jobbar de med naturen istället för på dess bekostnad. Så vad sägs
om denna snygga skjorta till personalen som är ofta besöker kunder?
M’s Out And About Shirt är en funktionell skjorta i merinoull och
Tencel. Det tunna ulltyget passar för aktiva dagar den är dessutom
biologiskt nedbrytbar, ta bort knapparna och ner med den i komposten
bara. Läs mer på: houdinisportswear.com
5: Smidig och funktionell hoodjacka med många användningsområden. Stretchigt material med en lätt glansig utsida och en mjukt
borstad insida. Justerbar luva & fickor med dragkedja. Hitta fler
prisvärda arbetskläder och profilkläder på: foretag.deval.se/arbetsklader.html
6: Har du sett det senaste från svenska Nordhaus? Det är
arbetsskorna Björkum. Designen påminner om ett par helt vanliga
sneakers, de andas och självklart kommer de med stålhätta och
punkteringsskydd. En skön sko som inte heller kostar skjortan.
Läs mer på nordhaus.se

5 SÄTT ATT BOOSTA VARANN
Fira framgångar - Det behöver inte alltid
vara så storslaget, det viktiga är att du skapar firarkänsla. Köp en tårta, fixa glass eller
varför inte poppa lite popcorn till 15-kaffet?
Fira både stort och smått men gör det inte
till en vana, utan se till att det alltid blir speciellt. Att äta all-time-high-tårta varje månad
blir inte så spännande till slut.
Återkoppla - Det är ju inte så svårt, men
ändå så glömmer vi att berätta för våra
kollegor att vi tycker att de gör ett bra jobb.
Komplettera ett lite slentrianmässigt - Bra

jobbat! - med en motivering varför du tycker
hen gjort ett bra jobb för bästa effekt! Skriv
gärna ett kort eller en hälsning på en liten
notislapp, det går bra att vara anonym.
Hissa - Lyft fram dina medarbetares goda
insatser, både i det egna teamet och vidare i
organisationen. Det behöver inte vara komplicerat alls. Var duktig på att visa uppskattnig så kommer teamet stärkas tillsammans.
Ställ frågor - De flesta trivs när de får känna
sig delaktiga och genom att ställa frågor

till dina medarbetare, kring hur de upplever
sitt arbete, organisationens mål och hur de
vill jobba för att nå målen, visar du att du
uppskattar och värdesätter deras åsikter
och förslag.
Gör saker ihop - Även om många saker just
nu är on-hold så är det viktigt att ha med
tanken om att göra saker ihop. Det kan vara
en kickoff med teambuilding, en konferens
eller en enkel AW, använd fantasin så kanske ni kan genomföra en anpassad aktivitet.

FÖRENKLA ERA
RUTINER MED TCS
FÅ UT MER AV DATAN
MED TSC-ANALYZER
Se vilka logistikflöden som tar mest
tid och resurser, hur lång väntetid
det är på olika platser eller vem som
har gjort flest uppdrag. Kunder som
använder TCS frekvent får samtidigt
tillgång till stora mängder data som
kan vara till stor nytta för att analysera och förbättra den interna logistiken.
Nu gör vi den analysen enklare med
TCS – Analyzer!

EXEMPLARISKA
KONTROLLER
Checklista för daglig tillsyn
Daglig tillsyn på truckar och maskinutrustning är en viktig del av förebyggande underhåll och en bättre arbetsmiljö.
Med tillvalet TCS Check list utförs och
dokumenteras den dagliga tillsynen
enkelt och säkert. Utforma er egen
checklista per truck eller maskintyp.
Kontrollerna och utförare loggas. Felanmälan görs i TCS och blir synlig för
arbetsledning eller servicepersonal.

Grunden i TCS är ENKELHET. Du
administrerar TCS på egen hand
och du kan därmed lägga till ”systemutvecklare” på ditt CV.

GÖR EFFEKTIVISERINGAR
PÅ FLERA OMRÅDEN
Du kommer att inse möjligheterna
med TCS. Varför inte lägga till
inköpen till personalutrymmet och
kontorsmaterial till en lista?

RIMLIG PAYOFF

KASTA DINA PAPPERSLAPPAR
Bortblåsta pappersnoteringar eller
svagt minne orsakar produktionsstopp.
Samla istället dina uppdrag i TCS och
du kommer därmed att minska dina
produktionsstopp.

MINSKA ERA REKLAMATIONSKOSTNADER IDAG
Lär känna TCS’s BRORSA: BLIPCLICK
Håll sams vid leverans - kom överens
med dina kunder även vid saknat eller
skadat gods. Vi har även tagit fram
applikationen Blipclick. Med Blipclick
kan du säkerställa att du skickar
fullständiga ordrar samtidigt som du
bevisar att lasten packades korrekt.
Med Blipclick har ni alltid skriftlig dokumentation ihop med foton.

Gör som Recotech,

och låt digitaliseringen
ta plats på agendan.

Photo: Jörgen Ericsson

PRODUKTIONSLYFTET
HAR BIDRAGIT TILL MEDVIND

Med avstamp i ett förstärkt Startprogram inledde Recotech i Arboga sin 18-månadersresa
med Produktionslyftet sommaren 2019. Trots
tuffa tider och stora utmaningar kan de nu se
tillbaka på en period med både ökad personal
och orderingång och en nystart inför deras
resa in i framtiden.
Recotech producerar, bearbetar och reparerar
komponenter för extrema miljöer. Produktionen är främst inriktad mot komponenter till
gasturbiner och kringutrustning till JAS Gripen.
Under våren 2018 var ledningsgruppen med
i Digilean– ett program i samarbete mellan
Produktionslyftet och det regionala projektet
Transmission i Östra Mellansverige som MITC/
MDH driver – där Lean och digitalisering var i
fokus. Digilean inleddes med innehållet i Produktionslyftets Startprogram och var förstärkt
med ungefär lika mycket ytterligare tid i form
av fördjupade träffar och coachning.
– Det började med Digilean och det alla idag
pratar om, Industri4.0, där företagen måste
utvecklas mot digitalisering för att stärka
konkurrenskraften, berättar Recotechs VD och
ägare Bosse Tell. Det är huvudsyftet med hela
Produktionslyftet, att i slutänden få företagen
till att bli mer konkurrenskraftiga.
När de inledde arbetet med Digilean kom de
snabbt till insikt att de låg mer efter inom
digitalisering än vad de borde göra och det
var tydligt att det fanns mycket mer de kunde
göra. Projektledarna för Digilean rekommenderade att Recotech skulle söka till Produktionslyftet i anslutning till att de avslutade tvåmånaderssatsningen inom Digilean. Sagt och gjort,
redan i juni 2019 påbörjades 18-månaders
resan som en naturlig övergång från Digilean.
– I samband med detta var vi i ett jobbigt läge
på grund av en stor kunds minskade behov och
hade lite svårt att komma igång, berättar Bosse.
Samtidigt kunde vi rikta in oss på ett antal
fokuspunkter, exempelvis att leverera ut i tid,
vilket snabbt gav tydliga och synbara resultat.
Under tuffa förutsättningar från kund drevs

daglig styrning igenom och Recotech klarade
av att leverera så att företaget överlevde.
Parallellt arbetades det med att effektivisera
det löpande arbetet inklusive mötesstrukturen.
Under resans gång har det sedan vart några
svåra perioder och uppgifter som de fått
arbeta hårt för att lösa. Det Produktionslyftet
främst bidragit med är företagets förmåga
till förändring. Att genomföra förändringar i
ett företag innebär ofta att arbeta i motvind,
men enligt Bosse har Produktionslyftet istället
bidraget till en medvind i det arbetet med att få
till en förändringsprocess.
– Produktionslyftets metodik innebär att börja
med affärsidén, strategi och målbild, konstaterar Bosse. Vi fick hjälp med att sätta en verksamhetsplan och att föra ut idéer, tankegångar
och gemensamt arbetssätt i organisationen.
Arbetet landade i skriften Vår framtid som
beskriver Recotechs resa in i framtiden. Det är
lite av ”story telling” med avstamp i företagets
historia med försvaret, ett ursprung de delar
med exempelvis Saab och GKN. Det är en
spännande historia och dokumentet skapar
både en gemensamhet vad gäller grunden
liksom en gemensam färdväg framåt. Mycket
av tankarna bakom Produktionslyftet går ut på
att involvera medarbetare från alla avdelningar
och fack i en gemensam styrgrupp.
– Visst fanns det ett visst motstånd i början
med snart förstod alla som var med vikten av
förändringsprocessen och blev alltmer engagerade i arbetet, berättar Bosse.
Det innebar också att det som gjordes inom
Produktionslyftet spreds ut i verksamheten
mycket snabbare än om det ”bara” hade varit
något som kom från ledningen. Tillsammans
började man bena ut en beskrivning kring vart
de ville, ett önskat läge samt deras aktuella
nuläge – vilka utmaningar och hinder fanns?
Gerardo Dominguez Crespin, Teamledare och
CNC-operatör.

– Att få vara med och påverka utvecklingen av projektet gav mig självförtroende att
tillsammans med mina arbetskamrater driva
förändringsarbetet, säger Gerardo Dominguez
Crespin, Teamledare och CNC-operatör.
Efter de initiala mötena inleddes de första
stegen på resan, där valdes vissa pilotområden
ut för den kommande förändringsresan. Det
omfattade inte bara produktionsavdelningar
utan även administration och försäljning, allt
med fokus på kunden.
– Produktionslyftet erbjöd också utvecklingshjälp av nya arbetssätt med hjälp av olika
modeller och teorier som vi fick presentera
var fjortonde dag, säger Bosse. Kontinuiteten i
Produktionslyftets upplägg innebär ett löpande
arbete med ständiga förbättringar.
Nu är tiden med Produktionslyftet i det
närmaste över och därmed också samarbetet
med och coachningen från Produktionslyftets
Lean-coach David Andersson och hans kollegor. Oavsett de utmaningar som Recotech står
inför så är man bättre rustade inför framtiden
och det är positivt, säger Bosse.
– Jag ser många områden där vi kan bli bättre
och nu har vi verktygen och förståelsen att
genomföra förbättringarna, säger Gerardo.
Recotech arbetar på en internationell spelplan
där konkurrensen gör att man måste bli bättre
och ständigt utveckla sina produkter efter
gällande behov. Bara i år har de ökat personalstyrkan med över 20 procent och har en högre
orderstock än på många år, så de är onekligen
på rätt väg. Tittar man i backspegeln så syns
det att det har hänt mycket under de senaste
18 månaderna.
– Nu gäller det att inte längre luta sig mot duktiga externa coacher utan istället själva agera
coacher i vårt förändringsarbete och fortsätta
att ta intryck från omvärlden, avslutar Bosse.
Om vi sitter still betyder det i praktiken att vi
rör oss bakåt då konkurrenterna också blir
ständigt bättre. Vi måste fortsätta med våra
ständiga förbättringar, bra kan alltid bli bättre!

Detta är ett urdrag från en artikel publicerad 2020-12-22. Artikel går att läsa i sin helhet på www.produktionslyftet.se/produktionslyftet-har-bidragit-till-medvind/

Lönsam produktion i Sverige genom ökad

PRODUKTIVITET,
KONKURRENSKRAFT &
UTVECKLINGSFÖRMÅGA
Det är en komplex bild som möter dagens företag, nya möjligheter men också utmaningar.
Hållbarhet ur alla aspekter med nya affärsmodeller, fossilfri produktion, elektrifiering –
teknikomslag som ställer traditionella värdekedjor på ända.
Produktionslyftet bidrar till att stärka företagens förändringsförmåga på en bas av Lean, ofta
lokalt i produktionen med traditionella verktyg som 5S, daglig styrning och ständiga förbättringar. Detta övergår till ett övergripande arbete med hela organisationen som successivt inkluderar allt från social hållbarhet och arbetsmiljö till digitala perspektiv och automation.

1 Hjälp till självhjälp - vi utmanar och
bygger tillsammans kompetens och
drivkraft

2 Långsiktigt tänkande - bestående
förändringsförmåga och förbättring
som följer en linje

3

Olikhet är en tillgång - respekt
för alla, samförstånd, delaktighet och
förankring

4 Öppenhet och erfarenhetsutbyte

- lära från alla de som redan gjort detta
och dela med oss av det vi lärt

Produktionslyftets grundläggande syfte är en stärkt förbättrings- och förnyelseförmåga för att
skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft med tillväxt och hållbarhet i bred bemärkelse. Den huvudsakliga inriktningen för insatserna är att ge stöd till små och medelstora företag
(SMF) där arbetet sker genom en kombination av inledande inspirations- och motivationshöjande insatser, coachning på företagen och utbildning av nyckelpersoner i Lean på högskolenivå.

5 Ett gemensamt arbetssätt - vi vet

Produktionslyftet betonar särskilt det långsiktiga tänkandet inom programmet. Det är genom
en kontinuitet och uthållig utveckling av metoder och samverkansformer som de goda resultaten uppkommer. Programmet representerar ett mycket stort strukturkapital i form av kunskap,
metodik, verktyg, förtroende, samverkansplattform med mer som har byggts upp under tio år.

praktik och experiment i kombination
med teori

https://www.produktionslyftet.se

att vi når resultat när vi följer vår metod och förbättrar den ständigt

6 Lära genom att göra - mycket

7 Leva som vi lär - vi tillämpar själva
vad vi lär ut.

VI SOM HAR GJORT DENNA TIDNING

&

LOGISTIKKONSULTER
SYSTEMUTVECKLARE

TCS är ett resultat av IT-bolaget Netmines & industrikonsult TruLogs långa samarbete. Som
i alla lyckliga äktenskap kompletterar vi varandra med olika kompetens. Vi kombinerar
logistikkunnande med spetskompetens inom IT. I detta fall för att göra vardagen enklare
och effektivare inom svensk industri.

Ett allvarligt snack med vår

LOGISTIKKONSULT

Henric Dolfen

Henric är logistikkonsult med över 15 års
erfarenhet av Lager- och Produktionslogistik.
Utmärkande för hans arbete är målmedvetenhet | enkelhet | ekonomisk lönsamhet.
Finns det något svenska industrier behöver
bli bättre på?
-Ja, framförallt en sak, reflektion.
För ett tag sedan gjorde jag ett utvecklingsprojekt på en industri. När vi skulle genomföra
aktiviteten säger en av medarbetarna: ”Jag
hinner inte, jag måste arbeta!”

Rolf Karlander är ett välkänt namn inom logistikbranschen och har lång erfarenhet av truckar och internlogistik. Med flera hundra uppdrag kring effektivisering av lagerhantering eller
interna godsflöden. Tillsammans hittade vi ett hål på marknaden och TCS föddes. Under
flera år noterade Rolf en ökning av truckförsäljningen men knappast något högre utnyttjande av truckarna. Detta gäller framförallt inom industrin där truckar används som en del av
produktionslogistiken.
Vi på Netmine på andra sidan bordet har några av Sveriges bästa utvecklare till hands
och när vi fick chansen att skapa magi för svensk industri tog vi den. Vi älskar att bygga
komplexa men användarvänliga system, det är vår specialité. Det är inte så att vi är särskilt
självgoda vi råkar bara vara väldigt bra på systemutveckling och design.
Men allt har ju tyvärr ett slut, Rolf och TruLog kommer framåt hösten att pensioneras och
vi är glada att komplettera teamet med Henric Dolfén på Vissö konsult. Henric har även
han lång erfarenhet som logistikkonsult och vi gillar att jobba med personer som har den
spetskompetens som behövs för att fortsatt leverera ett system som är lönsamt från
dag ett för våra kunder.

Vill du kolla fakta? www.netmine.se

Detta fick mig att funderar på hur vi ska kunna
bli bättre i vårt arbete om vi aldrig hinner stanna
upp och reflektera över det vi gör. Tänk er skogshuggaren som inte hann starta motorsågen för
att han hade fullt upp med att hugga ner trädet,
eller orienteraren som inte hann läsa kartan för
att han hade fullt upp med att springa.
Visst kan det låta provocerande, men vi behöver
alla tid att reflektera. Oftast finns inte tiden, utan
detta är något man tar. Det var för övrigt så jag
en gång i tiden lärde mig att hålla ordning i mitt
pojkrum.

FÅ GRATIS
DEMO +
BERÄKNAD
PAYOFF

Hur tycker du att man ska jobba på detta?
- Min erfarenhet säger att 99% av alla effektiviseringar kommer från användarna själva.
Det gäller bara att reflektera över sina arbetsuppgifter. Det ni kommer att finna är problem.
I min värld är det möjligheter, möjligheter till
förbättring.
Mitt råd till er där ute är därför att avvara en
timme per månad till att reflektera över det jobb
ni gör. Oavsett om du arbetar med truckkörning,
fakturor eller vid en maskin. Ni kommer upptäcka
saker som går att förbättra. Kanske kommer ni
hitta sätt att göra saker lite enklare, mer effektivt
och tjäna mer pengar.

KONTAKTA OSS
Företag som BorgWarner, Spaljisten, PVI Segerström, PVI Esskå och Trivselhus
kräver driftsäkra system för sin internlogistik. De har valt TCS. Boka en demo med oss och
få en beräknad payoff utifrån just era preferenser. Ring en av våra säljare, eller maila
tcs@netmine.se så ringer vi dig. Mer information truckcall.se

JOHAN PLAHCINSKI
0370 - 30 23 25

HENRIC DOLFÉN
070-633 56 01

INGET MER JÄKLA
SYSTEM, TACK!
Vi älskar att gnugga våra geniknölar och utföra underverk. Vårt mål är
inte att ta fram ytterligare ett datasystem som bidrar till fler komplexa
arbetsrutiner. Vi vill hjälpa er bort från onödiga moment och rent av
hitta nycklar som ökar er lönsamhet.
I hela Sverige snurrar hjulen fort. Vi vet att det kan kännas svårt att
få tiden att räcka till för att hitta utvecklingsmöjligheter och skapa
förutsättningar för mer lönsamhet. Men det är nu du bör göra det. Ta
ett steg tillbaka reflektera över vilka problem som finns hos just er.
Därefter ringer du oss! Du behöver inte veta mer än så just nu, vi kikar
på det gemensamt. Med vår kompetens hjälper vi dig att ta steget
vidare in i framtiden. Kommer du ihåg vad det är vi älskar mest med
vårt jobb?
Utföra underverk. Och det, tillsammans med dig.
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