
Ett av 2013 års Produktionslyftsföretag

Brogren Industries AB i Älvängen
Brogren Industries har sina rötter i svensk verkstadsindustri sedan 1965 och är idag ett komplett teknikföretag. De arbetar 
fortfarande med produktion av avancerade detaljer, men har också utvecklats genom ett långsiktigt arbete med kunderna 
där bland annat styrning av processer och kvalitetssäkring är viktiga faktorer. Företaget ser en stor möjlighet att med hjälp 
av Produktionslyftet fortsätta att utveckla och förbättra verksamheten på lång sikt och därmed stärka sin och sina kunders 
globala konkurrenskraft.

– Genom Produktionslyftet vill vi att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka och förbättra 
produktionsprocessen som helhet, berättar produktionschef Jonas Jonemark. Genom ständiga förbättringar skapas 
en attraktiv arbetsplats där allas kompetens och idéer tas tillvara. Satsningen omfattar hela företaget, från ledning och 
administration till projekt och produktion.

– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag
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Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen, finansierat av VINNOVA, Tillväxtverket, KK-stiftelsen och medverkande företag

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.

Brogren Industries engagemang i Produktionslyftet representerar även en 
breddning av programmet i sig. Som komplement till den löpande finansieringen 
har Produktionslyftet 2013 tilldelats medel av AFA Försäkring för att utveckla 
metodiken så att arbetsmiljön kan förbättras parallellt med att företagen blir 
effektivare. Förutom till arbetet med att få in arbetsmiljödelarna tydligare i 
metodiken så ska medlen användas för att testa den uppdaterade metodiken i ett 
antal utvalda pilotföretag, där Brogren Industrier är det första.

– För att skapa en gemensam målmedvetenhet och framtidstro för alla 
medarbetare på Brogren Industries är Produktionslyftet en satsning i helt rätt 
riktning, avslutar Jonas Jonemark.

Kontakta gärna produktionschef Jonas Jonemark på telefon 070-886 91 66 
eller e-post jonas.jonemark@brogrenindustries.com.

Brogren Industries AB är ett familjeägt företag som funnits sen 1965. De har idag 74 
anställda och omsätter cirka 110 miljoner kronor. Företaget erbjuder projektledning 
för framtagande av nya produkter, skärande bearbetning samt svetsning med 
TIG och laser. Brogren Industries finns representerat på marknaden inom sina tre 
affärsområden Aerospace, Gas Turbine och Parts. Hela verksamheten styrs av ett 
verksamhetssystem som är kvalificerat enligt ISO 9001, 14001, 3834-2 samt AS9100. 
Läs mer på www.brogrenindustries.com.


