
För de allra flesta av Resinits kunder är Andreas  

Hellman ett välbekant ansikte. Han har jobbat 

på företaget i fem år, sedan 2006. Andreas har 

arbetat som marknadsberedare och har även 

haft uppdraget att utveckla monteringsavdel- 

ningen på Resinit tillsammans med Pia Nielsen 

under flera år.  

 – Det här blir en kul utmaning. Jag är en lag- 

spelare som gillar att jobba med projekt från 

start till mål och att ta vara på alla inblandade 

personers kompetenser för att nå resultat. 

Så det passar min personlighet ganska bra. 

Att jobba som teknisk säljare kräver en del 

kompletterande kunskaper och det är det 

som vi fyller på just nu. Bland annat en 

del utbildningar, berättar Andreas.  
Andreas har en lång erfarenhet av  precisionstill-
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verkning. Han har tidigare arbetat på det mark-

nadsledande temperaturgivarföretaget Pentro-

nic i tio år. Men främst har han en gedigen kun-

skap om Resinits kunder och deras behov genom 

sitt arbete som markandsberedare.   

 – Mina kunskaper om material, processer, 

kunder och företagets unika kompetenser gör 

att jag har lite försprång. Det kommer under- 

lätta för alla, främst våra kunder, säger Andreas. 

Att Resinit utökar sin avdelning av tekniska 

säljare är ett resultat av ökad efterfrågan 

på komplexa projekt berättar Ingvar Norén, 

företagets vd.   

 – Vi vill vara tillgängliga för våra kunder på ett 

optimalt sätt men ändå inte tappa värdefull tid 

för utvecklingsarbete. Därför är det ett natur-

ligt val att förstärka vårt säljteam, säger Ingvar.  

Ny teknisk säljare 
på Resinit.

Andreas Hellman är sedan årskiftet 
Resinits nya tekniska säljare. 
Andreas erfarenheter av företaget, 
kunderna och tillverkningsprocesser 
blandat med materialkunskap och 
nyfikenhet stärker Resints kundservice.

Vd:n har
ordet!
Det finns ett värde i att skapa ett företags historia. 
Resinit fyller 75 år i år och det kommer vi att upp- 
märksamma på olika sätt. Viktigast är dock hur 
historien tillsammans med utveckling skapar framtid- 
ens Resinit. En sak är i alla fall säker. Utvecklings- 
hastigheten ökar. Jag tycker att förra industrikrisen 
1990-93 känns som igår men det har hänt en 
drastisk globalisering sedan dess. Då räckte det 
att sänka svenska kronans värde med 16 % och 

hänga ut exportföretagens reaskylt så fanns det 
efterfrågan på några marknader.  I den sista, ännu  
större industrikrisen 2008-09, följde synen på 
företagens värdering solens vandring varje dygn 
runt jorden. Det spelade ingen roll om man reade 
sina varor. Det fanns ingen efterfrågan någonstans. 
Vi kommer att i framtiden göra våra affärer på ett 
mycket mer globalt sätt och användningen av 
internet med sociala medier har bara börjat. Vår 
nya hemsida har träffar från de mest avlägsna 
platserna i världen. Gå gärna in där och se mer 
klipp ur vår historia. Våra värderingar inom Resinit 
har vi nu skrivit ned på hemsidan och dessa står 
vi för. De fyra viktiga ledorden är Kundfokus, 

Utveckling, Lagarbete och Miljö. Inför framtiden är 
en av de viktiga punkterna utveckling med ständig 
förbättring. När vi aktivt arbetar med det inom 
alla områden på Resinit och går i små steg framåt 
märker man inte alltid utvecklingen. Tittar vi dock 
tillbaka så ser vi att det har blivit mycket effektivare 
utan för den skull arbeta hårdare. Jag brukar likna 
det med en löpningsjämförelse, ”Vi har precis 
hasat oss fram till startblocken, nu börjar loppet”. 
Efter ett år säger jag samma sak igen. Man blir 
aldrig färdig och konkurrensen finns alltid där. Vi 
skall fira vårt 100-års jubileum - var så säkra.    

 
Ingvar Norén, VD, Resinit AB

Andreas kommer vara en riktigt bra förstärk-

ning tror vi. Dels genom sitt noggranna arbets-

sätt men också att han drivs av nyfikenhet och 

är en riktig lagspelare, avslutar Ingvar.

Samarbete är en viktig del av en effektiv process. 
Här diskuterar Andreas en detalj med produktions- 
beredaren Rigmor Kjell.



Vår historia
- en berättelse om idéer, människor och framtid.

Västervik är en gammal industri- och handelsstad sedan flera hundra år tillbaka. 1933 var det dags att fira stadens 500-års 
jubileum och ett viktigt inslag i firandet var en utställning uppförd  intill det gamla skeppsvarvet. Mässpaviljongen stod efter 
firandet tom och utan verksamhet fram till 1936 då två bankdirektörer, Viktorin och Berglund, bildade ett nytt företag som 
flyttade in i utställningspaviljongen. Företaget skulle tillverka fenolhartsskivor och döptes till Resinit AB. Det är samma 
företag som idag, 75 år senare, precisionsbearbetar plast med hjälp av den senaste tekniken inom svarvning och fräsning. 
Företaget Resinit AB har under den tiden hunnit växa sig ur sina lokaler flera gånger och är idag ledande inom komplexa 
och exakta bearbetningsprocesser i plastindustrin. Välkommen till vår historia...

historien börjar 1936 

1936
1936 var det året som verksamheten startade. Tillverkningen var till en 
början enbart fokuserad på att tillverka fenolhartsskivor. I Sverige fanns 
det under den här tiden bara två tillverkare av fenolhartsskivor, Resinit 
AB och Perstorp AB. Fenolhartsskivor görs genom att pressa en hartsim-
pregnerad duk av bomull eller papper under hårt tryck. Ett mer välbekant 
namn på fenolhartsskivor är bakelit. Resinit tillverkade även egen harts 
till sin produktion vid den här tiden. Äldre Västerviksbor minns mycket 
väl den speciella lukten som produktionen av harts genererade. Att man 
jobbade på Resinit var svårt att dölja. Det kändes på lukten brukade man 
säga. Arbetet i produktion var hårt och slitsamt och liknar inte på något 
sätt dagens moderna processer för plasttillverkning. Resinits fenolharts-
skivor var mycket efterfrågade och produktionsvolymen ökade stadigt. 
Mycket tack vare den höga kvalitet som Resinits bakelit erbjöd.

Nu börjar kunderna efterfråga fenolhartsskivor som är kapade i specifika 
mått. En bearbetningsavdelning med bland annat sågning börjar byggas 
upp för att möta kundernas behov. I framtiden kommer just bearbetning 
vara den viktigaste verksamheten för Resinit. Samma år får Dupont 
världspatent på materialet nylon, Golden Gate bron i San Francisco 
invigs och Jussi Björling gör succé i Carnegie Hall.

1937

Kundernas behov ökar och Resinit ser möjligheterna i att erbjuda fler 
alternativ till bearbetning. Därför investerar Resinit i sin första svarv 
för plastbearbetning detta år. Företaget är nu ett steg närmare en kom-
plett bearbetningsavdelning jämte sin ordinarie fenolhartsproduktion. 
Europarådet bildas detta år med Sverige som en av medlemmarna, 
Wienerbröd tillåts att återigen få säljas i Sverige efter krisåren och den 
första Åsa-Nisse-filmen har premiär.

1949

Entreprenören Bo Andrén uppmärksammar Resinit och ser potentialen i 
deras tillverkning och bearbetning. Samma år köper Bo Andrén företaget 
Resinit AB. Bo Andrén skapar genom åren en plastkoncern där bland 
andra företag som Andrén & Söner, Korroterm, Formplast och Resinit 
ingick. Senare delades koncernen och företagen upp mellan Bo Andréns 
söner då de fick 50% var av företaget Resinit. Urho Kekkonen blir Finlands 
president, Ria Wägner startar tv-programmet Hemma och Volvo Amazon 
premiärvisas.

1956

Nu har det gått 37 år sedan starten och Resinit väljer en ny huvudinrikt-
ning för sin verksamhet - att bearbeta olika plastmaterial. Den egna till- 
verkningen av laminatskivor avvecklas och Resinit väljer att köpa in 
färdigt material från andra tillverkare. Efterfrågan av plastbearbetning 
ökar konstant. World Trade Center invigs, Storbritannien övergår till 
metersystemet och Carl XVI Gustaf av Sverige avger sin kungaförsäkran 
detta år. 

1973

Dåvarande vd Per Sandén satsar på modern teknik genom att vara bland 
de första  företagen i Sverige att skaffa ett MPS-system från Singer. 
Systemet tog en ansenlig yta i anspråk och det fick byggas till ett mindre 
hus för själva lagringsenheten. Detta år premiärflyger Concorde,  
Ingemar Stenmark vinner världscupen i alpin skidåkning och 
Vikingsonden landar på Mars.

1976



Företaget väljer att sluta med all pressning av härdplaster och ytterligare 
fokusera på plastbearbetning. Att erbjuda fler olika typer av bearbetnings- 
möjligheter har visat sig vara ett lyckosamt val. Allt fler väljer att anlita 
Resinit som leverantör av bearbetade plastdetaljer. Fler nyheter under 
1984 var introduktionen av Apples Mcintosh-datorer, Gunde Svan och 
Tomas Wassberg tar var sitt guld i OS i Sarajevo, och Bergmans film Fanny 
och Alexander vinner fyra Oscars.

1984

Vinter-OS går av stapeln i Calgary och Tjejvasan införs detta år. En annan 
viktig nyhet är att Resinit har 27 anställda på sin mekaniska bearbetning  i 
Västervik och omsättningen nu ligger på cirka 15 miljoner kr. 30:e juni 
1988 köper koncernen ITAB Industri AB upp Resinit. Företaget Resinit 
AB består av flera olika avdelningar som sysslar med plastbearbetning, 
formsprutning, verktygs- och polyuretantillverkning och lackering. 
Polyuretantillverkningen säljs senare till några av de anställda och byter 
då namn till Technipur. Avdelningen för bearbetning bolagiseras och får 
namnet Resinit Bearbetning AB. Formsprutningsavdelningen, som start-
ade 1965 i Verkebäck, bolagiseras även den och får namnet Resinit Form-
sprutning AB. Resinit Formsprutning AB byter senare namn till Bladhs 
Plast i Västervik AB. Det är även detta år som Ingvar Norén tillträder som 
vd för Resinit AB. Samma år väljer Resinit att köpa sin första mobiltelefon 
till det facila priset av 27.000 kronor. Andra goda nyheter det året är att 
Mats Wilander vinner Franska öppna mästerskapen för tredje gången och 
Ericsson får sin första order på GSM-system för mobiltelefoni.

1988

Företaget investerar i sin första NC-maskin som installeras samma år. 
Rymdfärjan Columbia skjuts upp, IBM lanserar sin första PC och U-137 
går på grund utanför Karlskrona.

1981

Marknaden för bearbetade plastdetaljer ökar stadigt och Resinit håller sig 
väl framme och ökar ständigt produktionskapaciteten. Nu har företaget 40 
anställda och omsätter 31 miljoner kr. Bearbetningen sker i lokaler som är 
väl anpassade till kraven som ställs på arbetsmiljö och rationell produktion. 
De allra flesta arbeten utförs i moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner 
även om en del konventionella maskiner som till exempel svarvar, fräsar 
och borrmaskiner fortfarande används. Resinit arbetar numera med samt- 
liga termo- och härdplaster som finns på marknaden. Materialen köps in 
från de ledande tillverkarena runt om i världen i form av plattor, rör och 
stänger. Resinit arbetar efter ISO-9002 och strävar hela tiden för att ut- 
veckla sina processer och möta upp kundernas efterfrågan på nya områden. 
Detta år blir kronprinsessan Victoria av Sverige myndig, Windows 95 
lanseras av Microsoft och Benny Anderssons och Björn Ulvaeus 
musikal Kristina från Duvemåla har urpremiär i Malmö.

1995

Invigningen sker med pompa och ståt när Resinit presenterar sitt nya sätt 
att arbeta. Företaget är fortfarande berömt för sina laminatbearbetningar 
och flera kunder ringer och vill köpa Resinit. Men det är inte företaget 
man vill köpa utan vävlaminatet som såldes och marknadsfördes under 
samma namn. Samma år friges Nelson Mandela, PK-Banken byter namn 
till Nordbanken och Michail Gorbatjov får Nobels fredspris.

1990

Under detta år tas beslutet att det är dags att bygga en ny, mer modern och 
anpassad fabrik. Planer och ritningar tar form. Tillsammans formar per-
sonal och ledning en framtidens fabrik med ett stort fokus på effekt-ivitet 
och arbetsmiljö. En ny stor fabrikslokal med modern maskinpark byggs 
upp intill den gamla fabriken under året. Globen invigs, Berlinmuren öp-
pnas och Dalai Lhama får Nobels fredspris detta år. 

1989
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1. Den första svarvavdelningen. 

2. Fr.v. Ingvar Norén, Inge Gunnar, Bernt Sarenberg och Willy Gadde. 

3. Delar av personalstyrkan, tidigt 1980-tal.

4. Första spadtaget, 1989.

5. Polyuretantillverkningen 1980-tal.

6. Den äldsta fabriken till vänster och den nyare som invigdes 1969.
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Har du frågor om plast?
VD/Teknisk föRsäljning - Ingvar Norén
Tel: +46 (0)490-823 23 | ingvar.noren@resinit.se

Teknisk föRsäljning - Per Alne
Tel: +46 (0)490-823 24 | per.alne@resinit.se

Teknisk föRsäljning - Jan Landerdahl
Tel: +46 (0)490-823 26 | jan.l@resinit.se

lin
ds

tr
öm

rö
m

bo
 | 

02
/2

01
1

Resinit AB installerar ett helt nytt koncept för effektiv plastbearbet-
ning. En kombinerad 5-axlig fräsmaskin kopplas samman med en 
robot som plockar material från två magasin. Processen sköts helt 
automatiskt och kräver endast påfyllning av nya material Samtidigt 
ökar efterfrågan på att erbjuda fler kompletterande tjänster utöver 
själva bearbetningen. Numera sker även montering, lagerhållning och 
projektledning hos Resinit. 

2008

ITAB Industri AB delas upp i två delar genom utdelning detta år. 
Den ena delen av företaget blir ITAB Shop Concept och den andra 
delen, industriverksamheten, byter namn till XANO Industri AB. 
Elektronikverksamheten i ITAB Industri AB säljs vidare. Sune Lantz 
fotsätter som VD för det nya företaget XANO Industri AB och han har 
fortfarande det uppdraget.

2004

Sune Lantz tillträder som tillfördnad VD i maj 2002 för ITAB Industri 
AB. Sune blir sedan VD i februari 2003. Samma år spelas fotbolls-VM i 
Sydkorea och Japan, Telia går samman med Sonera och Eurosedlarna 
börjar användas.

2002

Resinit AB börjar bli trångbodda i sina lokaler som de delar med Bladhs, 
f.d. Resinit Formsprutning AB. Formsprutningsverksamheten går väldigt 
bra och de behöver mer produktionsyta. Under året tas beslutet att åter 
igen bygga en ny anläggning. Denna gång på en helt ny tomt intill 
Lucernafjärden. Den nya fabriksanläggningen står klar i slutet av året 
och vid årskiftet flyttas verksamheten dit. Den officiella invigningen sker 
under sommaren 1999. Resinit AB är fortfarande kvar i denna anläggning. 
Det året invigs det nya Moderna Museet i Stockholm, trandansen vid 
Hornborgasjön slår nytt rekord och Sverige blir världsmästare i ishockey 
för sjunde gången.

1998

2011
Resinit AB har börjat sitt 75:e verksamhetsår mycket starkt. Progno-
sen visar på en omsättning över 46 miljoner kr. Flera större invester-
ingar är planlagda under året. En ny 5-axlig Variaxis fräs med robot 
samt 2 stycken nya CNC-svarvar skall installeras under 2011. Behoven 
och önskemålen från kunderna inom plastbearbetning ökar hela tiden. 
Resinit AB kommer vara lyhörda och aktiva på det området för att 
ytterligare utveckla sitt verksamhetsområde. Kort sagt kan man säga 
att Resinit AB står inför 75 nya spännande år. Vi får se när 150-års 
jubileet skall firas.

Teknisk föRsäljning - Andreas Hellman 
Tel: +46 (0)490-823 22 | andreas.hellman@resinit.se

X A N O  I N D U S T R I  A B  ( P U B L )

Sune Lantz, VD, Xano Industri AB

system med 5-axlig fräs och robot

Anläggningen i Västervik


