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Lars Höglund AB  
 
 
 

Lars Höglund AB, ett svenskt företag som producerar plåtdetaljer för bl.a. 
medicinsk teknologi, livsmedels- och telekommunikationsindustri, växte 
kontinuerligt efter det att bolaget blev självständigt 1993. För att bibehålla 
tillväxten och säkra sin position på den nationella marknaden beslöt 
företagsledningen att man i samarbete med kompetensnätverket proDesign 
skulle genomföra det s.k. ”Lean Production”-programmet för att höja 
kompetensen hos personalen. Denna metod utvecklades ursprungligen i ett 
japanskt bilföretag för arbete med montering vid löpande band, men fick 
stor framgång även i andra industrier under 1980-talet. ”Lean 
Production” har exempelvis uppmärksammats mycket inom IT-området. 
Konceptets grundtanke är att engagera personalen i rutiner som sparar 
pengar och arbetstid utifrån en lista med specifika regler. 
 Enligt Lars Höglund AB har investeringen i personalutveckling via 
proDesign gett mycket goda resultat. Företaget kunde efter att ha använt 
programmet i endast sex månader spara över en miljon kronor. Ledningen 
måste nu se till att upprätthålla personalens entusiasm för projektet även i 
framtiden. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

På Lars Höglund AB, ett plåtdetaljtillverkande företag i värmländska Töcksfors nära den 
norska gränsen, har det sedan länge funnits en tradition av kompetensutveckling och 
öppenhet. Sedan 1980-talet har man arbetat med ansvarsfördelning och delegering inom 
företagets olika områden, som t ex materialflödet och logistik. Även senare har 
företagsledningen alltid visat intresse för ”smarta” produktionslösningar som bygger på 
beprövade koncept.  
 – Vi har alltid varit väldigt öppna mot våra medarbetare, berättar Tage Andersson, 
VD på Lars Höglund AB, i en intervju. Företagets överskådliga storlek tillåter oss att 
träffa hela personalen med jämna mellanrum och framföra och förklara resultaten, 
strategierna och marknadsläget. 

Men det var inte förrän styrelsen hade kommit i kontakt med diverse 
företagsutvecklingsorganisationer som ”Industriella utvecklingscentra” (IUC) och 
”Industriforskning och Utveckling AB” (IVF) på proDesign, som en genomgripande 
personalutveckling skedde på Lars Höglund AB. Ledningen började då skaffa sig kunskap 
om olika personutvecklingsmodeller och omsätta den i verkligheten.  
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– När vi bekantade oss med ”Lean 
Production”-modellen blev vi snabbt förtjusta i den. 
Just i och med att vi befann oss i en tillväxtfas där vi 
ville växa med 15 % per år kändes det rätt att kunna 
använda sig av en strategisk plan som hjälper att på 
bästa möjliga sätt ta tillvara de befintliga resurserna 
på företaget. 

Sedan starten med ”Lean Production” i februari 
2004 har Lars Höglund AB redan kunnat spara in 
över en miljon kronor. Men det som enligt 
Andersson är ännu roligare är att medarbetarna i 
allra högsta grad är engagerade och försöker se till 
att hela verksamheten bibehåller eller till och med 
utvecklar sin konkurrenskraft.  

Lars Höglund AB är ett intressant exempel på 
en ovanlig öppenhet mellan företagsledning och 
anställda, och demonstrerar dessutom hur ett företag 
kan effektiviseras genom enkla men mycket 
produktiva strategier.  
  
En värmländsk plåtdetaljtillverkare 
 
Lars Höglund AB:s historia sträcker sig ända tillbaka 
till 1970-talet. Då tillhörde företaget under en viss tid 
det börsnoterade bolaget ”Inter Innovation” som 
ägdes av Leif Lundblad. Senare såldes det till dess 
brittiska konkurrent De La Rue. 1993 blev Lars 
Höglund AB självständigt genom en så kallad 
”Management Buy Out”. Sedan självständigheten 
har företaget kunnat etablera sig och kontinuerligt 
expanderat, med en tillväxttakt om ca 15 % per år.  

Lars Höglund AB är specialiserat på 
plåtdetaljtillverkning och elektromekanisk 
montering. Företaget kan beskrivas som en 
legotillverkare till större aktörer inom olika 
branscher som t ex valutahantering, medicin, miljö, 
klimat och telekom. Man producerar framför allt i 
mindre och medelstora serier. Bland teknikerna man 
använder sig av finns bl a laserskärning, stansning, 

kantpressning, svetsning och pulverlackering. Enligt 
egna beskrivningar arbetar företaget mycket 
kundanpassad, dvs. man strävar efter att i samråd 
med kunden ta fram den mest kostnadseffektiva 
produktionslösningen. 

År 2003 hade företaget runt 75 anställda och en 
omsättning på omkring 100 miljoner kronor. Sedan 
juni 2004 finns ett dotterbolag, Lars Höglund i Flen 
AB, där man huvudsakligen sysslar med kompletta 
monteringar av högteknologiska produkter.  

Den geografiska placeringen i ett mindre 
samhälle om enbart ca 1500 invånare medför enligt 
Tage Andersson en specifik situation för Lars 
Höglund AB: I och med att man är en av de 
viktigaste arbetsgivarna på orten, råder en solidarisk 
och engagerad stämning hos personalen, dvs. man är 
mån om verksamheten och vill se till att den förblir 
konkurrenskraftig även i framtiden så att jobben kan 
behållas inom orten.  

– Det har kanske varit en av de bästa 
förutsättningarna för att vi har kunnat genomföra 
våra kompetenshöjningsprogram, säger Andersson. 
Folk förstår hur viktigt det är för oss att vi får nya 
uppdrag och producerar så effektivt som möjligt. 
Annars hotas ju allas existens. 
 
”Lean Production” 
 
Eftersom företaget har som mål att även 
fortsättningsvis bibehålla den genomsnittliga 
tillväxten är det viktigt att hitta effektiva lösningar 
för arbetsprocessen vilket innefattar en maximal 
resursanvändning på företaget. Konkurrenstrycket 
inom metalldetaljproduktionen är mycket högt, dels 
på grund av konkurrenterna från Asien och 
Östeuropa som är kända för sina mycket låga löner, 
dels på grund av det faktum att fler och fler 
inhemska kunder till mindre metallföretag som just 
Lars Höglund AB förlägger sin produktion till 
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utlandet och att de i så fall möjligen inte längre 
använder sig av svenska leverantörer. 

För att stärka sin marknadsposition satsade 
företagsledningen för Lars Höglund AB på 
kompetenshöjning. Därför deltog hela ledningen i en 
kurs på IVF/proDesign som handlade just om 
effektiviseringar hos elektronik- och metallföretag.  

– I denna kurs fick vi lära oss att analysera vår 
situation för att utveckla en helhetsbild av 
verksamheten, berättar Tage Andersson. Det var 
viktigt att vi lärde oss att sätta ord på de olika 
aspekterna i produktionsprocessen.  

Kursen innehöll en metod som heter ”Lean 
Production” och som ursprungligen har utvecklats 
för monteringsarbete på löpande band hos den 
japanske biltillverkaren Toyota. Modellens målsätt-
ning är 

 
“to get the right things to the right place at the right 
time, the first time, while minimizing waste and 
being open to change”.  

 
I synnerhet arbetet med de fysiska resurserna, dvs. 
råmaterialet, är viktigt eftersom detta – särskilt stål – 
har blivit allt dyrare under de senaste åren. Men även 
andra resursområden som t ex arbetstid och 
produktionsflöde ska analyseras och rationaliseras. 
Slutligen är även ett nära samarbete med kunden 
centralt eftersom man på det viset kan undvika 
missförstånd och onödiga komplikationer i 
produktionsförloppet. Alla dessa punkter ska dock 
inte behandlas var för sig utan utifrån ett 
helhetsperspektiv. För att göra ”Lean Production” till 
ett konkret verktyg, formuleras dess mest centrala 
delar ofta i form av tio regler, som presenteras 
nedan: 
 
 
 
 

 
1. Undvik avfall 
2. Minimera inventariet 
3. Maximera flödet 
4. Utgå från kundperspektivet vid produktionen  
5. Infria kundens förväntningar 
6. Gör allt rätt redan första gången 
7. Bemyndiga dina medarbetare  
8. Var beredd på snabba förändringar 
9. Var sams med dina leverantörer  
10. Skapa en kultur av ständig förbättring  

 
”Lean Production” blev under 1980-talet en mycket 
populär metod bland många stora företag i USA och 
i Europa. Även under de senaste åren har modellen 
blivit uppmärksammad igen, framför allt därför att 
det uppmuntrar till ett mycket litet inventarium. 
Detta var särskilt attraktivt för företag inom den 
nedgående IT-industrin. Företag som t ex Dell har 
använt sig av ”Lean Production” med stor framgång. 
 
”Slöserijakten” 
 
Ledningen av Lars Höglund AB blev snabbt 
intresserad av ”Lean Production”-konceptet och ville 
introducerade det snarast i den egna verksamheten.  

För att komma igång med det nya strategiska 
programmet bestämde sig ledningen för att under två 
dagar utbilda samtliga anställda på företaget i vad 
”Lean Production” innebar och hur det skulle kunna 
användas inom Lars Höglund AB. 

– Alla deltog i undervisningen, berättar Tage 
Andersson. Även de som var sjukskrivna eller 
föräldralediga fick komma. Det var viktigt för oss att 
alla skulle bli delaktiga i den nya LEAN-andan. 

 Det första steget i personalutbildningen blev 
en teoretisk föreläsning om själva grundidén för  
”Lean Production”. Sedan fick personalen under en 
hel eftermiddag gå ut till sina respektive 
arbetspositioner och leta efter svagheter i 
produktionsprocessen. Det gällde att hitta 
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arbetsmoment där man skulle kunna spara in 
arbetstid eller material. 

– Det blev genast ett oerhört engagemang, 
säger Tage Andersson. Alla letade var de skulle 
kunna bidra till ett effektivare arbete. Fanns det t ex 
vissa arbetsuppgifter som utfördes två gånger? 
Kastade man bort för mycket material? Hur var det 
med transporter mellan arbetsstationerna? 

Efter ”slöserijakten” samlades alla förslag och 
man startade förbättringsdiskussioner inom varje 
produktionsdel. Detta arbete pågår fortfarande. 

– Det var viktigt att i detta 
effektiviseringsarbete använda sig av ett mått som 
alla förstod och som var viktigt för alla. Därför mäter 
vi allt förbättringsarbete i pengar. Det är alltså 
viktigare att t ex säga ”Det här kostar 25.000 kronor 
för mycket” än ”det är 5 % för dyrt”. På så sätt 
förstår alla att ett specifikt moment inte lönar sig 
eftersom den kostar mer än vad det tjänar till. 

”Lean Production”-arbetet handlade inte enbart 
om den industriella tillverkningen. Även inom 
ekonomin och administrationen kunde man spara en 
del omkostnader. 

– Vi har kunnat reducera en mängd onödiga 
kopior som vi tidigare skickade ut till våra kunder. 
På det viset har portokostnaderna kunnat sänkas 
rejält. Dessutom har vi förhandlat oss fram till ett 
mycket billigare telefonabonnemang. 

Förutom de övriga rutinförändringarna på Lars 
Höglund AB har man också infört en så kallad 
”faktureringsdisplay” som visar hur mycket pengar 
företaget har kunnat fakturera inom en vecka. Detta 
är ett enkelt men roligt verktyg och uppskattas inte 
enbart av personalen utan även av kunderna. De 
anställda påminns på det viset oavbrutet om 
företagets lönsamhet. 
 
Ovanliga resultat på bara ett par månader 
 

Andersson menar att man inte hade kunnat 
genomföra detta effektiviseringsarbete om inte 
stämningen på Lars Höglund AB hade varit så öppen 
som den var. Dessutom var det lyckosamt att 
företaget befinner sig i en tillväxtfas: 

– Hade vi varit tvungna att införa ”Lean 
Production” i en tillbakagångsfas, hade det nog 
uppfattats som ett sätt att bli av med personal. Men 
istället kunde vi se till att våra medarbetare gjorde 
företaget ännu mer vinstbringande. 

Det visade sig snabbt att det nya engagemanget 
resulterade i ökad lönsamhet. Efter bara en månad 
hade man redan kunnat spara in 300.000 kronor, dels 
på grund av reducerade omkostnader, dels på grund 
av en sänkt genomloppstid av produkterna på 
företaget. Idag, sex månader efter introduktionen av 
”Lean Production”-konceptet, har man kunnat spara 
1,1 miljoner kronor.  

– Dessa siffror är helt fantastiska och långt 
över våra förväntningar, medger Andersson. 
Samtidigt vill jag påpeka att vårt mål är att spara två 
miljoner till juni 2005. Jag tror att detta är fullt 
möjligt. 

Han tillägger: 
– Det är ju inte de stora händelserna som 

generar dessa besparingar utan summan av de små 
effektiviseringar som i det långa loppet leder till 
sådana här resultat. 

Personalen var från första början entusiastiska 
över möjligheten att kunna påverka sitt företag och 
därmed även sin framtid: 

– Efter utbildningsdagarna ville de köra igång 
direkt, berättar Andersson och skrattar. Ledningen 
vill i och för sig vänta med att starta ”Lean 
Production”-idén. Men vi fick ge oss. Det är ju 
oerhört positivt med en sådan engagerad personal. 
De är väldigt medvetna att allas vår framtid beror på 
om vi kan klara oss i den rådande 
konkurrenssituationen. 
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I och med att man har kunnat spara på 
resurserna utan att minska produktionen har 
omstruktureringen på Lars Höglund AB även lett till 
ett utökat uppdragsläge. Enligt Andersson har man 
lyckats få in 13 nya order som följd av 
förbättringsarbetet.  

Tage Andersson framhåller också att man idag 
har en förbättrad kvalitet på produkterna, en högre 
leveranssäkerhet och en kraftigt ökad 
lageromsättning. En annan positiv aspekt är att 
sjukfrånvaron har sjunkit från 5 % till 3 % idag. 

Även kunderna är nöjda. De visar ett stort 
intresse för förändringarna hos Lars Höglund AB. 

– De tycker att är kul att det finns en leverantör 
som tar striden och försöker vara konkurrenskraftig 
på hemmaplan. De är väldigt nyfikna på hur vi har 
det och tar sig tid att komma till oss och lyssna. Det 
är nog det högsta betyget man kan få. Samtidigt kan 
vi lära oss hur våra kunder själva resonerar. De har 
ju sina egna förbättringsstrategier 
 
Framtidsplaner 
 
Det största bekymret som Tage Andersson har inför 
framtiden är att den entusiasm som personalen visat 
hittills inte kommer att hålla i sig: 

– Just nu – och kanske ett tag framöver – går 
det ju mycket bra. Men det kommer säkert att 
inträffa en dvala någon gång, menar han. Då gäller 
det att hitta aktiviteter som håller andan uppe. 

Ledningen planerar därför dels att bjuda in 
föredragshållare som ska ge nya infallsvinklar i det 
pågående utvecklingsarbetet, dels att besöka viktiga 
kunder med hela personalen: 

– På det viset kan vi visa för våra medarbetare 
hur produkten kommer till användning och vilken 
kvalitet den måste ha för att duga i slutprodukten. Då 
ökar man också förståelsen för helhetsprocessen. 

Kundkontakten är generellt viktig för Lars 
Höglund AB och man planerar att under november 
2004 vara med på ELMIA, norra Europas största och 
viktigaste underleverantörsmässa. I detta 
sammanhang kommer man också att i samarbete 
med IVF genomföra ett kort seminarium om arbetet 
med ”Lean Production”.  

För att kunna möta framtidens marknad har 
man anslutit sig till diverse nätverk och program. 
Förutom de redan omnämnda IUC och IVF ingår 
Lars Höglund AB även i nätverket ”proDesign” och 
man hoppas att man där kan diskutera olika 
strategier och genomföra en (internationell) 
omvärldsanalys. 

– Arbetet med ”Lean Production” har varit en 
enorm succé för Lars Höglund AB, säger Tage 
Andersson avslutningsvis. Men denna framgång 
beror till stor del på att vi haft en stor öppenhet i vårt 
företag och att personalen alltid stått på företagets 
sida. 

Detta är också något han framhäver som 
särskilt viktigt för andra företag som vill genomföra 
en liknande förändring hos sig: 

– Det måste finnas ett genuint intresse för att 
gå in och ändra på företagets struktur, dvs. det måste 
finnas en kultur av öppenhet och förändringsvilja i 
företaget. Det handlar då både om ett förtroende 
mellan ledningen och de anställda och mellan 
medarbetarna. Annars blir det väldigt tungt. 
 
 
Källor 
 
Muntlig källa 
 
Intervju med Tage Andersson, VD på Lars Höglund AB 
 
Skriftliga källor:  
 
Artiklar: • Teknik & Tillväxt 2004.2:7. 
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Hemsidor:  • Lars Höglund AB:s hemsida: 
 www.larshoglundab.se 
   • Om ”Lean Production”: 
   http://searchcio.techtarget.com/ 
   sDefinition/    
   0,,sid19_gci810519,00.html 
 
 


	  

