LARS-ERIK EJEHAG, INDUMEDIC:

Varför
köper
“

industrin så mycket
Munka Ljungby (Polymervärlden)

InduMedic i Munka-Ljungby
startades 1996 av Lars-Erik
Ejehag. Av namnet framgår
var inriktningen i starten att
tillverka såväl medicintekniska
komponenter som industridetaljer.
I dag är inriktningen praktiskt
taget på industrigods. Tillverkning av medicintekniska
detaljer kräver allt mer renrum, och för att investera i
sådant måste man specialisera sig.
Lars-Erik har synpunkter på
svensk industris inköpspolitik.
“Varför ser man bara till
priset och inte till de fördelar
svenska underleverantörer
har”, säger han?

1997

kom produktionen igång
med två formsprutmaskiner,
en med 75 tons låskraft, en med 250 ton,
I dag har företaget sju formsprutmaskiner
mellan 75 och 400 ton samt en formpress.
- Av maskinparken framgår, att vi satsar på relativt stora detaljer, i korta och
medellånga serier, säger Lars-Erik Ejehag
Sådana volymer som de stora gummibearbetarna visar allt mindre intresse för.

Polymervärlden 3-04

utomlands”
- Men det är ingen extrem nisch för
oss. Vi har den mindre maskinen som
komplement till kunder, som även vill
ha mindre detaljer.

Industridetaljer
- Från början var avsikten att vi skulle
satsa såväl på medicinteknik som industrigods. Men tillverkning av medicinskt
gods kräver allt mer renrum, så i dag
dominerar industrigods.
- Vi arbetar över hela industrin, och
även mot de stora företagen, som Alfa
Laval, Electrolux, ABB och fordonsindustrins systemleverantörer.
- Vi bearbetar de flesta gummimaterial,
som butyl, nitril, natur och EPDM.

Korta ledtider
- Som litet företag har vi fördelen av korta
ledtider. Vi kan ta fram formsprutade
prototyperienklaprovverktygpåenvecka.
- Ofta är vi med redan i konstruktionsstadiet, och samarbetar i konstruktion
med olika formtillverkare. De har den
avancerade utrustning som i dag krävs i
form av CAD och CAM.

Snabb ökning
- Någon känning av lågkonjunkturen
har vi inte. Vi har full beläggning och
omsätter i år upp mot 8 miljoner. 2003
omsatte vi 6,3 miljoner. Vi har ökat om-

sättningen med cirka 25 procent om
året sedan starten. 30 procent av omsättningen är export till Europa.
- Vi lever naturligtvis mycket på låga
overheadkostnader. Vi har t.ex varit i
samma lokaler sedan starten. Men de
börjar bli för små, 700 m2, och ambitionen
på sikt är att finna nya större lokaler.

Elmia besvikelse
- Vi deltog i höstas för första gången på
Elmia Subcontractor. Jag tycker att man
på den försvinner bland alla företag som
inte arbetar med polymerer. Det är ju
säkert 85 procent av utställarna.
- Jag tycker att Elmia borde arrangera
en renodlad polymerutställning, och
gärna med en separat gummiavdelning.
Jönköping är en bra utställningsort, och
Elmia är känt som duktiga att arrangera
underleverantörsutställningar.
- Elmia har därmed kunskapen om inköpare och konstruktörer och möjligheten att invitera rätt besökare.
- Det jag också märkte på Elmia var
att placeringen av montern är oerhört
viktig. Vi hamnade en bra bit in i tipshallen, och hade klart mindre besökare
än de som låg längst fram i hallen.

Negativ attityd
- Det jag också minns från Elmia var, att
man i SINF:s monter hade kontinuerliga
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föredrag av personer från den svenska
industrin. Praktiskt alla talade om fördelen
med att flytta tillverkning utomlands.
- Endast en talade om att svensk industri är bra med högt tekniskt kunnande, och om hur vi i stället skall agera
för att behålla jobben i Sverige.
- Flyttning av produktion utomlands
riskerar att bli en kortsiktigt ekonomiskt
fördelaktig lösning. Många lågprisländer
går nu in i EU, och frågan är var löneläget i dessa länder hamnar på sikt. De
kan också få samma krav på miljö som
vi har i Sverige.

Köper där det är billigast
- Varför är det ingen som ärligt säger, att
vi är bra i Sverige. Industrin ställer oerhört höga krav på oss. Samtidigt köper
man produktion där det är billigast.
- Vi kan i Sverige kombinera kvalitet
med korta ledtider. Vi är flexibla med
snabba leveranser. I många fall har man
upptäcktdet.Viharkundersomflyttathem
uppdrag från Italien, Polen och Tyskland
till oss, just med anledning av detta.

- Vår stora nackdel i Sverige är, utöver
höga lönekostnader, de kostnader staten
lägger på oss. Att vi nu skall stå för tre
veckors sjukskrivning.

Gummiindustrin isolerad
- Jag tycker att gummiindustrin är isolerad i Sverige. Varför finns det så lite
specialiserad utbildning och konferenser inom gummiområdet? Det finns en
uppsjö inom plastområdet.
- Likaså ser jag ett ointresse från företag
sommarknadsförsigmotgummiindustrin.
Det är sällan jag ser renodlade gummiannonser i facktidningarna. Och varför
ser man sällan annonser om begagnade
maskiner och tillbehör till försäljning?
InduMedic är ett familjeföretag. Sonen
Johan började för två år sedan och ansvarar i dag för kundkontakter, in- och
utleveranser och logistik. Hustrun Lena
ansvarar för administration.
InduMedic sysselsätter sju anställda.
(Jac)

