
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!
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Rapid Granulator AB har som ett av tio företag 
blivit utvalda till pilotföretag i Produktionslyftet. 
Det innebär att vi tillsammans ska utveckla 
Lean-arbetet i företaget, vilket ligger i linje 
med Produktionslyftets mål att stärka svenska 
företags konkurrenskraft.
– Vi är mycket glada att kunna konstatera 
att vi har blivit ett av de utvalda företagen, 
säger Bengt Rimark, Rapids marknadschef. 
Det innebär att vi kommer att stärka vår 
konkurrenskraft genom kortare leveranstider 
och större flexibilitet samtidigt som vi vill 
satsa långsiktigt i Bredayd så att vi kan förbli 
huvudenhet för Rapids produktion.
Rapid har arbetat med Lean i drygt två år i 
mindre skala, men tack vare Produktionslyftet 
ser de nu möjligheten att bedriva arbetet i stor 
skala inom hela företaget.
– Rapid blev utvalda eftersom vi besitter en 
drivkraft och en vilja att utveckla produktionen 
till att bli mer Lean, säger Anna Fält, Rapids 
Lean-koordinator. Dessutom anses vi ha ett 
gott rykte i bygden och kan därigenom vara en 
förebild för andra på hemmaplan.

Produktionslyftet är en 
mycket stor satsning 
för Rapid i form av 
resurser eftersom det 
berör hela företaget 
och kräver ett 
helhjärtat stöd från 
ägare, ledningen till 
varje enskild anställd.
– Jag vill noga påpeka att Lean-arbetet inte är 
ett projekt, fortsätter Anna Fält. Ett projekt är 
per definition en definierad aktivitet med ett mål 
och ett slutdatum. Lean-arbetet är en aktivitet 
med ett mål men processen ska ständigt pågå 
utan slutdatum. Vi är mycket entusiastiska 
inför utmaningen och ser med tillförsikt på 
framtiden. Aktiviteterna påbörjas omgående och 
vi kommer att låta Produktionslyftet, med all 
dess samlade kompetens, utgöra katalysatorn i 
arbetet.

Rapid Granulator AB i Bredaryd
– ett av Produktionslyftets utvalda pilotföretag!

Rapid Granulator AB har ca 250 anställda, omsätter 
drygt SEK 300 miljoner och exporterar ca 97% av de 
granuleringskvarnar de tillverkar. Rapid har sju utländska 
bolag med tillverkningsenheter i USA och Kina samt 
sälj-/serviceföretag i Tyskland, Italien, Frankrike och 

Singapore. Utöver egna bolag supportas kunderna av 
ett globalt distributionsnät med fler än 90 agenter och 
lokala partners. Med fler än 60.000 granuleringskvarnar 
levererade till alla fem kontinenter bekräftas att Rapid är 
världsledande inom sitt område.

Kontakta Bengt Rimark på 0370-865 00 eller 
bengt.rimark@rapidgranulator.se

Anna Fält och Bengt Rimark.


