
 

NIRA Dynamics AB expanderar med 60% i Linköping under 2013 

Linköping, 28 februari 2013/PRNewswire /  Som ett svar på den ökade efterfrågan på TPI 
(Tire Pressure Indicator), expanderar NIRA kraftig både i antal anställda och i kontorsyta. 

“Maj 2013 planerar vi att vara färdiga med det sista steget i utökningen av vår kontorsyta och 
garagefaciliteter. Vi kommer då att ha fördubblat den tillgängliga kontorsytan jämfört med 
2011 och ökat garageytan med 125 % ” säger Heléne Thibblin-Adlers, ekonomichef på 
NIRA.  

Den här ökningen reflekterar utvecklingen av kundportföljen och försäljningssiffrorna. 

Däcktrycksövervakningssystem är ett av de mest dynamiska områden bland nya funktioner i 
bilar. Funktionen drivs av lagstiftning och miljöaspekter, marknaden för indirekta 
däcktrycksövervakningssystem formligen exploderar.  

TPI serieproduktion startade 2006 med Audi som första kund. År 2011 fanns systemet hos 
fyra biltillverkare och 2013 är det redan sju.  

Arbetsstyrkan ökade med 60 % mellan 2006 och 2011. Åren 2012/2013, planeras en ökning 
på ytterligare 60%. 

Jörg Sturmhoebel, marknads- och försäljningschef: “Vi har nästan fördubblat vår försäljning 
varje år sedan marknadsintroduktionen 2006. Ökningen av arbetsstyrkan i samma takt är i 
princip omöjlig för en organisation, men inte heller lämplig då kunder hela tiden kräver 
kortare utvecklingstider och högre effektivitet.” 

Förutom kapacitetsökning och store kontors- och garageytor, krävs även optimerade 
verktyg, processer och organisationsstrukturer. 

En helt ny organisation introducerades januari 2013. Inom utvecklingsavdelningen, finns nu 
dedicerade specialistteam för applikation, integration och grundutveckling. Tillsammans med 
ett ny avdelningen med projektledare och key account managers, ger det en effektiv 
matrisorganisation med tydliga gränssnitt för kunderna samtidigt som synergier mellan 
kunder utnyttjas. Kärnkompetensen koncentreras i specialistteam som stöttar och deltar i 
kundprojekt. Core competencies are now concentrated in the specialist teams supporting 
and participating in the customer projects. 

Dr. Predrag Pucar, VD: “Med en ny organisation, är NIRA väl förberett för en hälsosam och 
uthållig tillväxt de kommande åren. Vi kan nu enkelt hantera nya kunder och projekt inom 
den nya organisationsstrukturen och även växa organiskt.  En bieffekt är att detta skapar en 



stabil och trygg situation för de anställda trots den dynamiska marknaden, vilket säkerligen 
leder till ännu nöjdare medarbetare.” 


