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Vänersborg – med unika utsikter

Norautron – ett lärande företag

Smartare organisation ger möjlighet till nya kundsegment
Fakta Norautron AB:
Norautron AB utvecklar och tillverkar avancerade elektroniska produkter, kretskort och applikationslösningar. Med lång erfarenhet och goda
insikter om förutsättningarna i olika
typer av verksamheter kan företaget
skapa långsiktiga och effektiva produktionslösningar åt kunderna.
Norautron AB ingår i den Norgebaserade koncernen Norautron Group AS. Koncernen har verksamhet
i Norge, Sverige och Kina. Koncernen har en årlig omsättning på ca
750 MSEK (2009). Anläggningen i
Vänersborg sysselsätter idag ca 75
medarbetare inom prototyp- och volymtillverkning.

september 2011 och ytterligare ett projekt
under 2012.

Projekt Produktionslyftet genomgriper hela Norautrons organisation i Vänersborg och gör produktionen effektivare. På bilden vd Tomas
Granlund och montör Gerd Wennerdahl som testar medicinsk utrustning.
På Norautron AB i Vänersborg pågår sedan i våras ett
genuint förändringsarbete.
- Alla involveras, vi ska
inte springa snabbare, vi ska
göra allt lite smartare, förklarar vd Tomas Granlund.
I samarbete Produktionslyftet (stöds
bland annat av Vinnova, KK-stiftelsen
och Swerea IVF) pågår sedan våren 2010
ett 18 månader långt förändringsarbete på
Norautron i Vänersborg. Produktionslyftet är en vidareutveckling av arbetsplatsen
inom Lean production.
- Vi gör det metodiskt och eftertänksamt.
Det är viktigt att få hela personalstyrkan
med oss i processen så att vi strävar åt

samma håll. Lyckas vi få en genomgripande
förståelse för att vi är en lärande organisation
kan vi sedan applicera projektet i ordinarie

företaget, däribland Jede i Mariestad och Tour
& Andersson i Ljung.
- Vi har insourcat produktion till Vänersborg från Asien i mångmiljonklassen,
dessutom har vi gett oss in i automotivebranschen, som underunderleveVi har insourcat produktion rantör till en av de stora lastbilstillverkarna. Vi kör igång volymproduktion i
Vänersborg från Asien

”

till
i mångmiljonklassen

Nya applikationer
Elektronikbranschen gjorde en snabb återhämtning 2009 efter den globala lågkonjunkturen. Så snabbt att komponentmarknaden inte riktigt hann med efterfrågan.
- Det är viktigt att den svenska elektronikbranschen lyckas väl i konkurrensen.
Vi måste ha en kritisk massa av verksamheter i Sverige för att lyckas behålla distribution av teknik och service baserade i
landet.
Trots en knivskarp internationell konkurrens ser Tomas ljust på framtiden:
- Det skapas hela tiden nya inventioner
för hur elektroniska applikationer kan användas i vitt skilda produkter. När samtidigt automatiseringen i produktionen
blir allt högre gör det att arbetskostnaden
sjunker i förhållande till slutpriset, därför
kan vi fortsätta att producera i Vänersborg
och Sverige med acceptabel lönsamhet.

linjearbete i framtiden, därmed tryggas också
sysselsättning i Vänersborg.

In i fordonsbranschen
Norautrons enhet i Vänersborg visar redan
goda resultat. Verksamheten gick in i treskift
innan sommaren och flera nya kunder anlitar
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