
Inom svensk industri fi nns 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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HP Tronic, ett av Produktionslyftets tio 
pilotföretag, har en annorlunda historia. Det 
har både startats, sålts och köpts tillbaka av 
grundarna – och båda gångerna växt med ett 
hundratal personer. En medveten satsning på 
unga och kompetenta medarbetare har givit 
resultat, liksom en tydlig internrekrytering.

– Det är inte ledningen som är företaget, säger 
vd Stefan Hörberg. Det är medarbetarna!

Tron på medarbetarnas förmåga löper som en 
röd tråd genom tillväxten, men det har gått lite 
för fort.

– Vi har växt till ett medelstort företag men med 
organisationen hos ett litet företag, säger HP 
Tronics produktionschef Olle Björk. Nu måste vi 
satsa på att strukturera upp produktionen.

Insikten om problemen kring strukturen fi ck 
Stefan Hörberg att i maj 2007 söka sig till 
Produktionslyftets satsning. Rätt människor 
var på plats, duktiga på alla sätt men som 
utvecklades mer som individer än som grupp.

– Det som skiljer oss från andra företag är att 
vi inte har så mycket maskiner, säger Stefan 
Hörberg. Här är det människor som jobbar.

HP Tronic i Ljungby
– ett av Produktionslyftets utvalda pilotföretag!

HP Tronic Konstruerar och producerar på uppdrag 
industriella elsystem, kablage och testsystem. HP Tronic 
är en kompetenspartner som med geografi sk följsamhet 
utvecklas och växer tillsammans med sina kunder 

och leverantörer. HP Tronic grundades 1987 i Hans 
Peterssons garage tillsammans med Stefan Hörberg. HP 
Tronic har produktion i Ljungby och Suzhou (Kina) och 
omsätter ca 150 miljoner kronor med 125 medarbetare.

Kontakta marknadschef Hans Petersson på 
0372-254 16 · hans.petersson@hptronic.se.

Från vänster: Stefan Hörberg 
(vd), Sabina Kujundzic 
(produktionstekniker/Lean-
koordinator), David Axelsson 
(kvalitetschef), Olle Björk 
(produktionschef) och längst 
till höger Niklas Åhman 
(produktionsledare).

Idag genomförs det mesta i grupper, i team. 
Inkommande order, som tidigare ”trycktes 
ut” i produktionen, tas nu om hand på ett 
standardiserat sätt med tydliga överlämnanden. 
Det fi nns alltid en ansvarig person.

Detta är en långsiktig satsning där personal 
och ledning under 18 månader tillsammans 
med Produktionslyftet kommer att utveckla 
HP Tronic. Allt för att göra verksamheten mer 
värdeskapande för kunderna genom att ständigt 
göra allting bättre idag jämfört med igår.

– Vi ska ta hänsyn till alla aspekter i vår Lean-
satsning. Varje dag ska vi trimma oss istället 
för att samla på oss onödiga kilon, säger 
produktionschef Olle Björk.


