
Ett av 2014 års Produktionslyftsföretag

Emballator Mellerud Plast AB i Mellerud
Emballator Mellerud Plast AB har har under våren godkänts som Produktionslyftsföretag. Företaget har ett 
klart uttalat mål att vara Nordens ledande producent av formblåsta förpackningslösningar och sina kunders 
naturliga val av samarbetspartner – de ser sitt uppdrag som att skydda och stärka sina kunders produkter och 
varumärke. 2010 förvärvade de konkurrenten Frantek Formblåsning AB, byggde ut sin fabrik och har sedan dess 
investerat i tillkommande produktionskapacitet, varav två nya maskiner i år.

– Vi har kommit långt i vårt Lean-arbete, men vi känner att vi mer eller mindre har tagit det så långt som vi kan 
på egen hand, säger vd Johan Andersson. Nu vill vi utmana oss, ta nästa steg och höja ribban rejält.

Johan framhåller vikten av att de engagerar och involverar hela företaget, att de förstår vad kundnytta innebär 
och att alla jobbar mot deras gemensamma målbild. Emballator Mellerud Plast uttrycker sin målsättning tydligt 
i affärsidén: ”Tillsammans med våra kunder utveckla formblåsta förpackningslösningar med höga krav på form, 
funktion och kvalitet.” De arbetar för att skapa kundnytta och förutsättningar för att ge sina kunder det bästa 
erbjudandet gällande konkurrenskraft, flexibilitet, design/utveckling, produkter etcetera.

– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag
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Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, men 
utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet vänder sig till såväl mindre, medelstora som stora företag som har viljan att förbättra sin 
konkurrenskraft. Läs mer om den nationella satsningen på www.produktionslyftet.se.

– Vi jobbar aktivt med att utveckla våra medarbetare, vår process och 
våra produkter för att skapa kundnytta och förståelse för vad våra kunder 
förväntar sig nu och i framtiden, avslutar Johan Andersson. Allt för att 
skapa förutsättningar en långsiktig utveckling för oss som företag, våra 
anställda och för våra kunder.

Kontakta gärna vd Johan Andersson på telefon 070-202 57 45 eller 
e-post johan.andersson@emballator.se för mer information.

Emballator Mellerud Plast AB har 78 anställda och är en del av Emballator-
gruppen, som består av flera förpackningsföretag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet enklare. Mellerud Plast är 
en marknadsledande leverantör formblåsta förpackningslösningar inom 
affärsområdena livsmedel, kem, pharma och hälsa samt sport. Utveckling, 
design och tillverkning sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen samt finansierat av VinnoVa, Tillväxtverket och medverkande företag

Produktionsstyrningsmöte i Lean-
rummet.


