
26

Medarbetare

NOTE har fabriker i Sverige, Finland, 
England, Estland och Kina. Att utveckla 
samarbetet dem emellan är av stor vikt.
Det sker bland annat genom ett antal 
funktionella forum, exempelvis inom 
områdena kvalitet, inköp, ekonomi och 
försäljning. Vidare pågår ett kontinuerligt 
arbete med att harmonisera arbetssätt 
och uppföljningsverktyg samt förtydliga 
riktlinjer. Förbättrings- och utvecklings-
arbetet engagerar ett stort antal medar-
betare i koncernen. Uppföljning av såväl 
verksamhetsrelaterade nyckeltal som 
pågående centrala och lokala förbätt-
ringsprojekt sker löpande.

Personalstyrkan har under året 
anpassats, både uppåt och nedåt, för 
att hantera fluktuationer i efterfrågan 
likväl som för att genomföra effekti-
viseringar. Medelantalet för antalet 
anställda uppgick under 2021 till 1 218. 
Personalomsättningen i koncernen som 
helhet var 17,2%, varav i de europeiska 
fabrikerna 11,3%. 

För att kunna leva upp till målet att 
vara den bästa samarbetspartnern i 
branschen, med ledande leveranspreci-
sion och kvalitet till en konkurrenskraftig 
totalkostnad, krävs mycket av alla. Därför 
värderar NOTE att vårda medarbetarna 
och den kompetens de besitter och 
strävar efter att erbjuda en säker och 
stimulerande arbetsmiljö.

NOTEs medarbetare är nyckeln till våra framgångarna. Deras engagemang, 
uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i NOTEs 
globala verksamhet.

Utbildning
På flera av NOTEs fabriker finns det sedan 
länge samarbeten med externa parter 
inom löd- och elektronikmontörsutbild-
ning för att säkerställa kvalitet och 
kompetens inom elektronikmonteringen.
Utbildningarna innehåller vanligtvis både 
praktik och certifiering av kvalificerade 
elektronikmontörer.

NOTE erbjuder möjlighet att utföra 
examensarbeten och praktik för studenter 
från universitet och högskolor. 

God utbildning för alla är det fjärde av 
FNs hållbara mål 2030. Ett av delmålen 
är att öka antalet personer med relevant 
kompetens för finansiell framgång.  
NOTE bidrar bland annat till detta område 
genom att samarbeta med universitet där 
bolaget har verksamheter.

Läs mer om några av NOTEs medar-
betare och hur samarbetet med olika 
lärosäten går till på nästa sida. 

Medarbetarundersökning
En medarbetarundersökning har i likhet 
med tidigare år skickats ut och besvarats 
av koncernens personal. 

Det är viktigt att alla medarbetare 
känner att de kan leverera ett mervärde 
till kunderna och att alla förstår vilken väg 
som leder dit och varför. 

Svaren har bidragit till att planer 
med tydliga aktiviteter och tidpunkter 
för genomförandet har satts. Resultaten 
används även i NOTEs framtida plane-
rings- och utvecklingsarbete. 

För ytterligare information om medar-
betarna, se den formella årsredovisningen 
på sidan 47.

Fördelning arbetare och tjänstemän

Vi vill vara med på resan när drivna studenter 
tar sina första steg in i arbetslivet.

Ellinor Molin, NOTE AB
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Ellinor Molin
Corporate Lean Project Manager, Stockholm
Ellinor har deltagit i ett samarbete mellan NOTE Torsby och Örebro Universitet 
under tillverkningsprocessen för en av NOTEs kunder. Syftet med samar-
betet och studenternas kandidatuppsats var att beräkna det teoretiskt 
maximala produktionsflödet och identifiera förbättringsområden för att öka 
effektiviteten. 

Enligt Ellinor är fördelarna med universitetssamarbeten många: ”När studen- 
ter bekantar sig med vår verksamhet kan vi hjälpa dem att omsätta sina 
teoretiska kunskaper till praktik genom att förstå våra kort- och långsiktiga 
utmaningar. I gengäld kan nya möjligheter identifieras då de ser på vår 
verksamhet med nya ögon. 

Att låta studenter skriva sina examensarbeten hos NOTE är ett bra sätt för 
oss att lära känna unga, välutbildade personer. Vi vill vara med på resan när 
drivna studenter tar sina första steg in i arbetslivet.”

Vesa Koski
Development Manager, Hyvinkää, Finland
NOTE Hyvinkää har medverkat i ett projekt kring spårning av produkters flöde 
genom tillverkningsprocessen. Detta var en del av Aalto-universitetets kurs i 
hållbart värdeskapande. 

Målet med projektet var att genom tester och analyser ta reda på om spår-
ning av produkters flöden kan skapa mervärde för tillverkande företag som 
NOTE. Teamet drog slutsatsen att systemet kan följa produktionsflödet exakt i 
realtid och ge en bättre förståelse för genomloppstiderna. Detta bidrar till att 
flaskhalsar upptäcks lättare och fördefinierade varningar om långa väntetider 
eller förseningar kan ges. 

Samarbeten med universitet är värdefulla på många sätt. Vesa tillägger: 
”Vi var glada över att delta i det här projektet och välkomnar fler samarbeten i 
framtiden. Det är ett nöje att hjälpa elever och att lära sig om ny teknik.”

Toivo Ratas
Quality Manager, Pärnu, Estland
Toivo läser energiapplikationsprogrammet vid Estonian University of Life 
Sciences. Universitetet prioriterar forskning och akademisk verksamhet som 
bidrar till en hållbar utveckling av naturresurser. 

Toivo uppskattar att han, genom att studera parallellt med sitt arbete, 
får värdefull kunskap som han har nytta av på jobbet. ”Som ansvarig för 
vårt miljöledningssystem deltar jag i vår kund Schneider Electrics Zero 
Carbon-projekt. En del av det innefattar utveckling av idéer för att minska vårt 
koldioxidavtryck som tillverkare. Mycket av arbetet består i att göra hållbara 
val för den energi vi använder”, förklarar Toivo.

Nele Zaitsev, personalchef i Pärnu, berättar om fördelarna med att 
samarbeta med lärosäten: ”En solid bas av kompetenta och motiverade 
medarbetare är viktig för vår kontinuerliga tillväxt och utveckling. I många 
fall kan vi erbjuda kvalificerade studenter jobb som passar deras profiler och 
ambitioner. Därtill erbjuder läroanstalterna en mängd olika utbildningar för 
våra anställda. Vi stöttar kompetensutveckling för vuxna och uppmuntrar våra 
anställda att fortsätta utbilda sig.”




