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Steget före tillsammans
I södra Sverige finns föreningen Tunga fordon 
som är en medlemsorganisation med världs-
ledande tillverkare av tunga fordon som dumprar, 
hjullastare, skogsmaskiner, packningsmaskiner 
och truckar. 

Dessa fordon kännetecknas av tillverkning i 
små serier, avancerad teknik och en mycket hög 
grad av kundanpassning.

 Tunga fordon stärker medlemsföretagens 
långsiktiga utveckling genom samverkan och 
säkerställande av kompetens. 

Fo
to

: C
ar

go
te

c



Fo
to

: C
ar

go
te

c

Aktiviteter som 
skapar värde
Föreningen genomför kontinuerligt 
olika aktiviteter. De syftar alla till att driva 
utvecklingen av tunga fordon framåt och 
skapa förutsättningar för en lärandeprocess.

Aktiviteterna består främst av utbildning, 
seminarier, dialoggrupper för erfarenhets-
utbyte samt olika gemensamma 
forsknings- och utveckligsprojekt. 

Alla aktiviteter utgår från företagens 
önskemål och behov. Samarbete sker med 
nationell och internationell expertis från 
institut, lärosäten och företag.

”Tunga fordon 
bidrar till 

kompetensutveckling 
& kompetenssäkring. 

I det långa 
perspektivet är det 
mycket stor nytta 

med detta 
samarbete.” 

Jörgen Sjöstrand, 
Volvo CE



Konkurrens-
fördelar
Föreningen arbetar med 
olika områden som skapar 
konkurrensfördelar, t.ex. 
teknisk och kommersiell 
omvärldsbevakning. 
Produktutveckling, produk-
tionsutveckling, inköps-, 
logistik- & leverantörs-, och
affärsutveckling samt 
kompetensförsörjning.

Aktuella fokusområden är  
minskad bränsleförbrukning, 
lägre emissioner och 
förarmiljö.

Ytterligare en viktig uppgift 
för föreningen är att föra fram 
företagens behov till olika 
aktörer inom högre utbildning 
och forskning.
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Att inspireras och lära 
sig av andra & varandra

Seminarier och temadagar
Aktiviteterna genomförs som hel- eller 
halvdagar på de teman som prioriteras av 
medlemmarna.
 
Arrangemangen är för det mesta enbart 
öppna för medlemmar för att stimulera en 
öppen dialog.

Dialoggrupper
Dialoggrupp är en metod som vi använder 
för kunskapsutveckling. 

Medlemmarna träffas i grupp och diskuterar 
kring ett aktuellt tema, gärna i kombination 
med en föreläsning och/eller studiebesök.
 
Vi använder den här metoden för att snabbt 
ta till oss ny intressant kunskap eller  
diskutera gemensamma problem. 
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”Tunga fordon är 
ett viktigt forum, 

delvis för utbildning 
av personal. 

Den direkta 
återkopplingen & 

kontaktnätet 
stärker positionen 

eftersom det skapar 
en större förståelse 
om läge och sikte.” 

Robert Eriksson, 
Semcon



Nätverk och projekt
Nätverk
Föreningen engagerar sig i olika aktiviteter för 
att stärka föreningen/klustret och varumärket 
Tunga fordon och dess medlemmar. Det kan 
gälla att bygga och underhålla olika typer av 
nätverk samt att sprida och ta hem aktuell 
kunskap samt skapa bra kontakter.

Projekt 
Tunga fordon driver eller deltar i ett antal 
strategiska projekt. De utgår från företagens 
aktuella, och för framtiden, viktiga behov.
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På väg mot 
framtiden
Föreningens syfte är att 
stärka medlemsföretagens 
långsiktiga tillväxt och lön-
samhet genom samverkan 
och säkerställande av 
kompetens. 

Föreningen bidrar till en 
innovativ tillväxtmiljö för 
företagen. 

Genom samverkan med 
forskning och samhälle ska 
föreningen bidra till medlem-
marnas internationella 
konkurrenskraft och förmåga 
att bidra till hållbar tillväxt.
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Kontakta oss!
Adress:
Sandvägen 2
352 45 Växjö 

Webb:
www.tungafordon.com
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Tunga fordon drivs av RISE. Innventia, SP och 
Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en 
starkare forsknings- och innovationspartner. I 
internationell samverkan med akademi, 
näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart 
samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och 
stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi 
erbjuder ett 100-tal test- och demonstrations-
miljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och 
tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs 
av svenska staten. Läs mer på www.ri.se


