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Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall 

saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser 
att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!

Gnotec Mefa AB är det första Produktionslyftsfö-
retaget med flera produktionsorter, men likväl ett 
väldefinierat målgruppsföretag. Med kunder främst 
inom fordonsbranschen och en storlek på ca 200 
anställda, är de nästan mitt i definitionen för att delta 
i denna nationella satsning för att utveckla företagen 
och behålla jobben i Sverige.
– Vi är tacksamma över att få hjälp med att utveckla 
företaget, säger Lennart Nilsson, VD för Gnotec 
Mefa. Konkurrensen bland leverantörer till bilindu-
strin är stenhård och vi måste utnyttja alla möjlighe-
ter till att effektivisera våra flöden och processer.
Att utveckla företaget och behålla jobben i Sverige 
är ett gemensamt intresse för både företag, personal 
och fackklubbar. Samsynen inom företaget för detta 
är total.
– Vi tjuvstartade processen redan för ett halvår 
sedan genom att delta med fyra personer på den 
högskoleutbildning i Lean produktion som är en del 
av Produktionslyftet, berättar Reftele-enhetens pro-
duktionschef Roland Johansson. Vår proaktivitet gick 
hem och förhoppningsvis tjänar vi tid i genomföran-
det när vi nu drar igång.
– Satsningen kommer att innebära utbildning för all 
personal. Vi kommer att ”vända på alla stenar” för att 
förbättra våra flöden och processer, vi ska bli världs-
ledande inom våra nischer, säger Magnus Stagh, 
produktionschef i Kinnared.

Gnotec Mefa AB
– Produktionslyftsföretag med produktion i både Kinnared och Reftele

Kontakta produktionschef Roland Johansson 
0371-234 09 · roland.h.johansson@gnotec.com

Från vänster: 
Per-Anders 
Andersson, 
Ann-Helene 
Magnusson, 
Roland Johansson, 
Lennart Nilsson och 
Magnus Stagh.

Enheten i Kinnared har haft en stark utveckling de 
senaste fem åren, medan Reftele-enheten har gjort 
en ”turn-around” det senaste året genom ihärdigt 
förbättringsarbete.
– Vi vet ändå att mycket är ogjort och tror att Produk-
tionslyftet kan ge oss en turboeffekt när det gäller att 
förbättra bägge enheterna, säger Per-Anders An-
dersson och Ann-Helen Magnusson från IF Metall.
Den samlade inställningen på Gnotec Mefa är att 
Produktionslyftets insats, som pågår i ca 18 måna-
der, bara är början på ett förbättringsarbete utan slut. 
Lean produktion ska stå för ett helt nytt sätt att leva i 
företaget.

Gnotec Mefa AB, som ingår i affärsområde Gnotec, är ett ex-
pansivt högautomatiserat företag specialiserat på avancerad 
pressning av plåt i kombination med automatisk motstånds- 
och robotsvetsning. Kunderna består av europeisk fordons- 
och verkstadsindustri. Företaget har ca 200 anställda vid en-
heterna i Kinnared och i Reftele. Omsättningen uppgår till ca 

450 miljoner kronor. Gnotec Mefa AB är ett helägt dotterbolag 
till Gnosjögruppen AB. Koncernen har totalt ca 700 anställda 
i sina verksamheter i Sverige, Tyskland, Slovakien och Hong 
Kong. Koncernen är organiserad i två affärsområden, Gnotec 
och Childsafety, och består av sju helägda dotterbolag. Om-
sättningen uppgår till drygt en miljard kronor.


