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WIPAB är ett synnerligen levande och 
växande företag inom legotillverkning 
av plåt. Med ny och modern teknik tar 
företaget tillvara möjligheterna i en 
växande bransch.

– Min far startade företaget 1985 i Segmon, 
tillsammans med en kompanjon. 1996 köpte 
jag aktiemajoriteten och tog över driften. Då 
hade vi 24 anställda. Sedan dess har vi byggt 
till två gånger och har numera 40 anställda, 
säger Kennet Johansson, majoritetsägare och 
vd för WIPAB i Grums. 

Spridda kunder en styrka
Företaget känner av en gynnsam konjunk-
tur. Många riktigt stora företag, som Volvo 
exempelvis, spiller av sig neråt och generar 
verksamhet i mindre tillverkningsindustri. 
En av WIPABS kunder är just Volvo Bussar, 
en annan är Metso, andra är mindre men flera 
och  mångsidigheten på kunder är en av an-
ledningarna till att Kennet Johansson sover 
gott om nätterna:

– Vi har 100 till 150 återkommande kunder. 
Spridningen blir en styrka. Skulle konjunk-
turen vika och det skulle gå dåligt för något 
storföretag så hänger inte vår verksamhet 
bara på det, säger han. 

Modern maskinpark
WIPAB tillverkar detaljer men också kom-
pletta maskiner såsom kyldiskar och värme-
montrar åt livsmedelsbranschen. Allt som 
behövs för verksamheten finns på 3800 kva-
dratmeter fräsch verkstadsyta i Grums. Här 
finns en synnerligen modern maskinpark med 
det senaste nytillskottet i centrum:

– En laserskärarmaskin som installerades 
2005. Det är den kraftfullaste du kan hitta på 
marknaden, med rejäl kräm i, säger Kennet 
Johansson, med stolthet i rösten. 
Utanför står behållarna för gas till laserskära-
ren. Lika moderna de och med direktkommu-
nikation till leverantören av gasen så att man 
aldrig riskerar att stå utan. 
På laserskäraren går man tvåskift så den är 
igång nästan jämt. 

Följer med i utvecklingen
Att hänga med i tekniksvängarna är självklart 
för WIPAB. Det är också en av anledningarna 
till att det är ett modernt och framgångsrikt 
företag, tror Kennet Johansson.

– När man driver företag kan man inte luta 
sig tillbaka och tycka att det räcker, då blir 
man omkörd. Man kan inte hålla emot. Kom-
mer det en ny maskin måste man ha en sådan 
och laser är det absolut nyaste, säger han.

Laserskäraren är också en arbetsbesparare 
eftersom den inte efterlämnar skarpa och 
ojämna kanter som måste efterbearbetas.

– Två killar som gjorde bara det innan kan 
nu göra annat i stället, säger Kennet Johans-
son. 
Personalen är tydligen också nöjd med WI-
PABs framgångar. De första sju som började 
en gång är fortfarande kvar och företaget har 
en slående låg personalomsättning. 

En framgångssaga
En framgångssaga skulle man lite schablon-
mässigt kunna kalla WIPAB men det gör sig 
inte själv även om Kennet Johansson också är 
lite förundrad över framgångarna.

– Jag vet inte riktigt hur det går till, det bara 
dräller in jobb, säger han med glimten i ögat.
Sina visioner för företaget vill han inte riktigt 
avslöja mer än att omsättningen, som i fjol 
var 33 Mkr i år siktas mot 40 Mkr, och att 
eventuell utbyggnad kan bli svårt på platsen 
eftersom det börjar bli trångt med utrymme 
runt fabriken. Men det är väl inte alltför vågat 
att tro att visionerna handlar om framtida tek-
nik. Sånt är de bra på, WIPAB.
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Hans Vandenbulcke är en av teknikerna som har särskild utbildning på den nya laserskäraren. Här handlar det mer om programmering än 
hantverk men lika noggrann måste man vara.
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