
killnaden till trots, en sak har de båda företagen gemensamt. 
De har under det senaste året genomgått en positiv förän-
dringsprocess, var och en på sitt sätt. Temat för dagen var 
nämligen ”Förändring, att våga ta andra beslut” .

NORDIC HUSBILAR
Först på programmet denna sensommarvarma oktoberdag var besöket 
hos Nordic Husbilar. Här fick vi en guidad tur i den kompletta fabrik-
en av marknadschefen Stefan Andersson. Han äger företaget ihop med 
sin bror VD:n Per Grödevik. En intressant och inspirerande rundvan-
dring på fabriksgolvet där produktionen av kundanpassade husbilar var 
i full gång och där allt sker från ax till limpa.

Nordic har valt att efter flera års spretande verksamhet med bla. 
återförsäljning av budgetmärken och stort begagnatsortiment, åter-

vända till sitt ursprung. Nämligen den egna genuina tillverkningen av 
husbilar i premiumklassen. 

-Vi återgick till att enbart fokusera på kärnverksamheten, dvs till- 
verkningen och hantverket där vår kompetens är som störst. Samtidigt 
har vi integrerat produktion och service, så som vi jobbade från början, 
berättar Per Grödevik med en lättnad i rösten.

Nordics kundsegment är nu mera enbart de som är redo att betala 
för hög kvalitet. Budgetalternativen och det billiga är så gott som helt 
bortplockat ur verksamheten.

-Nu har vi dessutom äntligen en komplett tillverkning, allt under ett 
och samma tak. Från att vi tidigare har köpt in vissa moment t.ex. 
finsnickeri för interiör, från mindre snickerier i Småland, har vi nu 
byggt vår egen snickeriverkstad och integrerat den i produktionslinan, 
förklarar Per.

ATT VÅGA FÖRÄNDRA
Möt två innovativa företag i Kristinehamn med väsensskilda verksamheter. Den ena, 
en etablerad tillverkare av skräddarsydda husbilar, den andra Värmlands största 
hantverksbryggeri. Båda var värdar för IUC / Stål & Verkstads senaste medlemsträff.
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tifrån detta har vi sedan utvidgat marknaden med satsningen 
på specialhusbilar. Kraven på närhet ökar inte minst från 
myndigheter och sjukvård. Just för tillfället håller vi på att 
tillverka en specialutrustad mobil gynekologmottagning. 

Avstånden för många på landsbygden, när läkarstaioner läggs ned, blir 
ju som bekant långa.

Per berättar också att polisen blivit en bra kund. Ett häftigt exempel 
var en anpassad husbil som användes vid Obamas besök i Sverige.  
Den tillverkades här i vår fabrik i Kristinehamn.

BILDER 
1. Stefan Andersson, Marknadschef på Nordic Husbilar visade runt i produktionen.
2. Nordic har valt att återvända till sitt ursprung. Den egna tillverkningen av husbilar i premiumklassen.
3. Nyinstallerade Jäs- och lagringstankar. Ölen lagras i 3-6 veckor beroende på sort.
4. Ale, IPA och lager. Smakrik ölprovning med Christina Skan på Wermlands Brygghus.

installerats. Vilket gör att Wermlands Brygghus har kunnat öka pro-
duktionskapaciteten avsevärt.

Att det skulle bli ett projekt med en del trista inslag hade inte det 
äkta paret kunnat ana. Mitt under pågående flytt gick nämligen hyres-
värden KTAB,  som fanns i anslutning till fastigheten, i konkurs. 

-KTABs fastighetsbolag som äger fabriksbyggnaden hamnade i rekon-
struktion. Helt plötsligt fanns det inte pengar för att göra någonting, 
inte minst vad det gällde bryggeriets lokaler, förklarar Hans lite dyster.

-Vi fick bland annat bekosta ett nytt fabriksgolv för närmare en 
halvmiljon kronor. Var jag inte gråhårig förut har jag blivit det nu, 
säger Hans men med glimten i ögat.  

-Nu är vi äntligen på plats och produktionen är i gång på allvar och det 
rullar på fint med en stadigt växande orderingång. Det känns väldigt bra.

-I år hoppas vi på att vi når någonstans mellan åttio och hundratusen 
liter öl. ambitionen är att komma upp i en halv miljon liter om några 
år med en omsättning på tjugo miljoner kronor.

Wermlands brygghus har gjort en viktig förändring i och med sin flytt 
och expansion och tagit ett stort steg vad det gäller ökad produktion-
skapacitet i ändamålsenligare lokaler.

Vad är då den stora utmaningen när de nu, i och med förändringen 
med flytt och ny produktionspark, tagit steget från litet microbryggi 
till mellanstort brygghus?

U

-Utmaningen för oss är distrubutionen. Att få ut produkterna på 
marknaden. I synnerhet om det är en liten Konsumbutik i Sysslebäck 
som kanske bara beställer en låda lättöl. Den lådan blir väldigt dyr.  
Vi har nyligen löst det bra med en distrubutör med vilken vi fått ett 
förmånligt avtal, som kör i Värmland och Dalsland, bl.a. åt Spendrups 
och Kilsbryggeri, berättar Hans nöjt.

Men skall vi växa nu måste vi bredda oss geografiskt och då bör vi hitta 
en smart lösning. Något vi jobbar på. 

Fast ett enklare “nationellt” distrubutionsnät, visserligen något impro-
viserat,  finns ju faktiskt redan visar det sig.

-Vi har det ju bra med vissa av våra aktieägare som tittar förbi ibland. 
I går la jag ut en blänkare, att om det är någon som passerar Kristine-
hamn på väg till Stockholm får de gärna titta förbi hämta några lådor 
med Ale för en leverans till en butik i huvudstaden, förklarar Hans 
med ett klurigt leende på läpparna.

“Utmaningen för oss är distrubutionen. I synner-
het om det är en liten Konsumbutik i Sysslebäck 
som kanske bara beställer en låda lättöl.”

Nordic husbilar har gått från att ha varit en 
volymverksamhet som skulle tjäna pengar på 
allt, till ett förädlingsföretag.

Han berömmer det stöd de fått från Kjell-Arne Edvinsson och 
Bengt Ekman på IUC/Stål & Verkstad som de jobbat tillsammans 
med i programmet Lean affärsmodell

-De ifrågasatte oss på en mängd punkter. Först var det ganska så 
jobbigt och vi hamnade lätt i försvarsställning. Men de fick oss till slut 
att öppna ögonen och vidga perspektivet. Det innebar bl.a. fokus på 
nuläge och åt vilket håll vi önskade gå. Jättenyttigt.

-I början av 2017 gjorde vi en helt ny och renodlad affärsplan. Nu har 
Nordic husbilar gått tillbaka från att ha varit en volymverksamhet som 
skulle tjäna pengar på allt, till ett förädlingsföretag som enbart fokus-
erar på skräddarsydda kvalitativa husbilar. Det är där vi är idag. 

-Det viktigast av allt är nu att passionen och glädjen i jobbet och 
verksamheten är tillbaka på ett helt annat sätt. Detta märks inte minst 
bland vår eminenta personal, understryker Per med varm röst .

WERMLANDS BRYGGHUS
Dagen avrundades i en av Kristinehamns äldsta industrifastigheter, 
strax intill tågsationen. Här låg ursprungligen KAMEWA (numera 
Rolls Royce), med sin tillverkning av vattenturbiner och jättelika 
fartygspropellrar.  Sedan några månader tillbaka, i en av de gamla fab-
rikshallarna, inryms numera ett av Värmlands modernaste hantverks-
bryggerier, Wermlands Brygghus. Våra ciceroner denna kväll var 
ägarna Hans och Christina Skan.

Besöket är en finurlig och innovativ kombination av kryssning i 
ölproduktionen och provning av bryggeriets olika smakrika produkter, 
företrädelsevis ale och lager. 

-Flytten pågick under tre månader medan vi samtidigt upprätthöll 
produktionen så långt som möjligt,  berättar Hans.

I de nya lokalerna, som är på på 700 kvm som har hela 10 meters 
takhöjd, har nu ett nytt och blänkande bryggverk från Tyskland 


