
Ett av 2015 års Produktionslyftsföretag

El-Björn AB i Anderstorp ”bygger” för framtiden
Med över 60 års erfarenhet som leverantör till byggbranschen gör El-Björn AB i Anderstorp en långsiktig 
satsning för att fortsatt vara en viktig aktör och betydande del av värdeflödet i svensk byggindustri. Företaget är 
idag en ledande leverantör till den svenska byggindustrin men har även egna bolag i övriga Skandinavien och 
England och står inför en potentiell tillväxt. De ser stora möjligheter på sina exportmarknader, vilket dock kräver 
att de arbetar nära kunderna med ett stabilt och effektivt arbetssätt. Ett starkt engagemang från företagets 
personal finns redan på plats.

– Det är dags att på ett strukturerat sätt ta till vara på den samlade kompetensen vi har för att fortsätta utveckla 
bolaget, säger VD Sören Sjöö. Genom lagarbete och ett lärande arbetssätt med ständiga förbättringar ska vi 
bidra till såväl samhället som till branscherna vi verkar i.

Byggbranschen har ett alltmer ökande fokus på att effektivisera sina processer samtidigt som arbetsmiljö-
aspekterna blir allt viktigare. Med sin långa erfarenhet som leverantör har El-Björn en gedigen erfarenhet av hur 
branschen arbetar och vilka förändringar den står inför. Företaget har alltid varit kända för en hög kvalitet och 
tillförlitlighet och tar detta med sig in i framtiden och kommande utmaningar och förändringar.

– med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

2015-11-19

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.

El-Björn ser sig som en bidragande del i det 
förändringsarbete som pågår med en värdegrund som 
bygger på Kvalitet, Engagemang och Ansvar. Företaget 
har tidigare erfarenhet av att arbeta med grunderna 
inom Lean, vilket är ett bra utgångsläge.

– Det är med stor ödmjukhet och engagemang vi tar 
oss an utmaningen att med hjälp av Produktionslyftet 
fortsätta utveckla våra interna processer och öka 
kundnyttan i vårt arbete, avslutar Sören Sjöö. Vi tar 
vårt ansvar genom att förbereda oss för framtida 
utmaningar.

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

För mer information kontakta gärna Sören Sjöö på telefon 0371-588 128 eller e-post soren.sjoo@elbjorn.se.

El-Björn AB försörjer byggarbetsplatser med utrustning inom sina produktområden 
Kraft, Ljus och Klimat: Strömförsörjning genom elcentraler, ljus via belysnings- 
sortimentet samt avfuktning/värme för uttorkning och god arbetsmiljö. El-Björn 
har ett 60-tal medarbetare och omsätter cirka 130 miljoner kronor.


