Med Momentum Industrial förbättras den
svenska industrin
Svensk industri går på högvarv och i takt med att hållbarhetsfrågan blir allt
mer angelägen ökar kraven på en mer hållbar industri. Momentum Industrial ser
inte bara till att den svenska industriproduktionen snurrar – de vill också göra
den bättre. Detta genom att säkerställa tillgängligheten i maskiner, distribuera
reservdelar och maskinkomponenter, och öka livslängden på industriella
produkter på ett hållbart vis.
En av anledningarna till att svensk industri
kan frodas är aktörerna som befinner sig bakom kulisserna. En av dessa är Momentum
Industrial som arbetar för att hålla igång och
förbättra sektorn genom att leverera tjänster
och högkvalitativa och energieffektiva produkter med lång livslängd.
Hållbarhet ligger högt upp på agendan för de
flesta branscher – och industrin är inget undantag. Jimmy Norlinder, vd på Momentum
Industrial, menar att hållbarhet är mer i fokus
än någonsin bland bolagets kunder – och att
efterfrågan ökar på hållbara produkter och
tjänster.
– Vi har jobbat med hållbarhetsfrågan
länge och våra industriförbättringar är bevis
på att vi gör nytta.

inom flera hållbara områden. Under fjolåret genomförde Momentum Industrial 656
stycken – och 30 procent av kunderna upplevde att deras arbetsmiljö förbättrats, 46
procent att miljöpåverkan minskade och 93
procent ansåg att ekonomin blivit bättre.
– Vi ser ofta att en kund behöver öka
tillgängligheten för sin maskin, eller minska kostnader sett till miljö eller ekonomi.
Genom våra industriförbättringar kan vi
identifiera kundens problem och utmaningar
– och skapa en lösning som kan ge dem en
ökad lönsamhet, förbättrad arbetsmiljö och
eller minskad miljöbelastning, säger Anna
Segenstedt, hållbarhetschef.

kunder, och Anna Segenstedt, berättar att de
prioriterar att informera sina kunder om hur
den kan påverka dem.
– Internt hos oss har vi många olika kompetenser och många experter kopplat till en
hållbar produktion och industri. Hållbarhet
är vårt DNA, och för att leverera riktiga förbättringar krävs det ett omfattande hållbarhetstänk både hos oss, men också genom
hela vår kedja med leverantörer och kunder.
Tillsammans arbetar vi för en hållbar industri,
berättar hon.
– Men det handlar också om att ge utbildning ute hos våra kunder för att säkerställa

Industriförbättringarna genomförs samt signeras ihop med deras kunder, och fungerar
som ett tydligt facit på faktisk förbättring

Stor kunskap
Som marknadsledande inom hållbar industri
fortsätter Momentum Industrial att hålla sig
ajour för att bibehålla positionen. Till exempel
påverkar EU:s nya taxonomi många av deras
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hälsa, säkerhet och miljö kopplat till våra
produkter och optimera produkters livslängd.
Det är också en del av en hållbar industri,
avslutar Jimmy Norlinder.
FAKTA

Momentum Industrial ingår i börsnoterade
Momentum Group, omsätter ca 1 miljard och har
ca 300 anställda fördelade på 30 orter i Sverige
och Norge.
Momentum arbetar för att göra industrikundens
vardag säkrare, enklare och mer lönsam genom
att erbjuda hållbara produkter och tjänster.

