
Ett av 2013 års Produktionslyftsföretag

Gränsfors Bruk AB i Gränsfors
Gränsfors Bruk tillverkar handsmidda yxor och verktyg på ett hantverksmässigt sätt under industriella villkor. 
Arbetsmiljö, kvalitet och leveransprecision är ständigt i fokus.

– Beläggningen är numera jämn och det uppstår sällan eller aldrig tid för att ta igen förlorad tid, berättar 
företagets vd Thomas Ericsson. Detta är ett av flera skäl till att vi måste utveckla produktionen för att kunna 
hantera variation i vardagen.

Genom att utveckla medarbetare och arbetssätt som stöder lärande och förbättringar lägger Gränsfors 
Bruk grunden till en långsiktig utveckling och flexibel produktion. Antalet anställda ökar, vilket även ställer 
större krav på en gemensam plattform och samsyn på vad som är viktigt för den dagliga och långsiktiga 
verksamheten. Sedan hösten 2013 har Gränsfors Bruk arbetat med att etablera kunskap om nuläge, formulerat 
en målbild samt en handlingsplan för 2014. Under april har arbetet påbörjats med den dagliga styrningen – och 
de har redan upplevt att de ur ”den dagliga styrningen” kan ösa mängder av förbättringsmöjligheter!

– 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.

– När fler på företaget får lära sig vikten av små successiva förändringar 
så ökar också modet att våga prova för att sen utvärdera och ändra igen, 
avslutar Thomas. Inget är statiskt över tiden. Att arbeta med Lean är 
en process där progressen inledningsvis måste utläsas mellan raderna. 
När medarbetarna engageras genom delaktighet så vet man att det är 
rätt; plötsligt är alla engagerade i tänkandet för att få produktionen att 
utvecklas, förståelsen ökar och teamet stärks.

Kontakta gärna vd Thomas Ericsson på telefon 0652-244 52 eller på 
e-post thomas@gransfors.com för mer information.

Gränsfors Bruk ligger 350 kilometer norr om Stockholm, i norra Hälsingland 
nära Bottenhavet, mellan Hudiksvall och Sundsvall. Under mer än 100 år 
har de byggt upp sin verksamhet kring tillverkning av handsmidda yxor och 
yxkunskap, med fokus på kvalitet och miljöansvar. Med sina 30 medarbetare 
omsätter Gränsfors Bruk cirka 30 miljoner kronor, där 80 procent av 
produktionen exporteras till ett 30-tal länder. Läs mer om företaget på 
www.gransforsbruk.com.

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

Gränsfors skogsyxor.


