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Förändring är det enda som kan 
lösa klimatkrisen och få länder 
att sluta kriga med varandra

Krig. Det känns så oerhört främmande och  
overkligt, och vi är många som är illa 
berörda. Känslorna pendlar från sorgsenhet 
till ren och skär ilska över de brott som 
begås. Ibland känns vardagsfrågorna här 
hemma betydelselösa med vetskapen om de 
människor som kämpar för sina liv och för 
att skydda sitt land.  

Ändå rullar vardagen på något konstigt 
sätt vidare. Kriget påverkar oss inte bara 
känslomässigt, utan också indirekt, bland 
annat med utmaningar inom material- och 
energiförsörjning. Just när vi trodde att vi 
var på väg ut ur pandemin hamnar vi i nästa 
kris. Oförutsägbarhet verkar vara temat 
för tiden vi lever i. Men kanske är det i ett 
historiskt perspektiv de senaste decennierna 
som har varit mer förutsägbara än vanligt 
och att oförutsägbarheten som vi upplever 
nu är det normala?

Oavsett är det mycket som förändras 
och som inte är som vi är vana vid. Men 
att krypa ner i ett vindskydd och hoppas att 
stormen blåser över tror jag inte kommer 
hjälpa. Vi kommer att behöva göra flera för-
ändringar för att skapa en bättre morgondag. 
Förändring är det enda som kan lösa klimat- 
krisen, förändring är det enda som kan få 
länder att sluta kriga med varandra. Och 
det är bara människor som kan åstadkomma 
förändring. Hoppet står till förändring!

Och oavsett om en del förändringar är 
oönskade, så ger de nya förutsättningar och 
därmed också nya möjligheter. 

Tillväxt är kvittot på att du gör något 
bra som andra sätter värde på. Ju mer 
värde – desto mer tillväxt! Tillväxt skapar 
förutsättningar för välfärd, investeringar och 
utveckling och, paradoxalt nog, trygghet. 
För utan tillväxt så dör allt med tiden ut. 
Antingen utvecklar vi, eller så avvecklar vi. 
Däremellan finns ingenting! Därför måste 
vi i allt vi gör välja om vi vill utveckla det 
eller avveckla det. 

När jag skulle lära mig cykla gjorde jag 
det genom att prova. Provandet gick så där  
i början, att cykla omkull gör ont ibland.  
I andra sammanhang undviker vi att prova 
för det kan göra ont att misslyckas. Men om 
jag aldrig misslyckas, så kommer jag ju inte 
att lära mig cykla. Därför är ”misslyckandet” 
egentligen inte ett misslyckande, det är bara 
något som jag inte har lärt mig – än. Däremot 
visar det att jag har viljan och modet att lära, 
att förändra och att växa. 

Utan förändring uteblir lärande och 
tillväxt. Mod att prova och nyfikenhet är 
hörnstenar i Protons värdegrund och vårt 
beteende. Det innebär att vi alla alltid har 
en cykel att lära oss. 

Vilken är din nästa cykel?

Därför är ”misslyckandet”  
egentligen inte ett  

misslyckande,  
det är bara något som jag  

inte har lärt mig – än.

David Gustafsson, koncernchef

”
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Till dig och alla Proton-kollegor vill jag rikta ett stort tack för din insats.  
Nu väntar välförtjänt semester och jag önskar dig en riktigt härlig sommar!
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”
Vid det här laget så kan vi kundens verksamhet in i minsta  
detalj – av den enkla orsaken att vi har fått förtroendet att  
få vara med och vårda anläggningen under så lång tid.

Swedish Matchs Anders Ejserholm  
och Teknikrörs Martin Svensson  
och Andreas Lantz har hittat ett  
bra flyt i jobbvardagen där alla får 
utrymme att utvecklas. 
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En ”perfect match”  
för Swedish Match
Möjligheten att utvecklas och lära av varandra är framgångsfaktorn bakom 
den långa relationen mellan Teknikrör och Swedish Match.
– Vi har en vardag ihop. En vardag som fungerar, säger Anders Ejserholm  
på Swedish Match.

Text Amelie Bergman / Foto Anna Hållams och Swedish Match

PROTON STRUCTURE

nders Ejserholm är sak- 
kunnig inom kraft och media 
på Swedish Match. Han 
började sin karriär som 
elingenjör, men hans stora 

intresse för teknik gjorde att han snart kom 
att fördjupa sig inom närliggande process- 
relaterade områden.

– Vi är ju ofta olika som människor.  
Vissa gillar att grotta ner sig inom ett om-
råde och göra karriär, andra tycker om att 
gå på bredden. Själv vill jag gärna lära mig 

lite om många olika saker: Jag har jobbat 
som projektledare inom en rad områden 
och med tanke på hur vår produktion ser 
ut så har det även blivit en del inom rör…, 
skrattar Anders som i dag fungerar som 
sakkunnig för Swedish Matchs båda produk-
tionsanläggningar i Göteborg och Kungälv. 

Kontrollerad process
I de båda fabrikerna tillverkas såväl klassiskt 
svenskt snus som helt tobaksfria produkter. 
Samtliga ställer höga processtekniska krav.

– Givetvis är vi, precis som alla andra 
industrier, beroende av elektricitet med 
vad allt det innebär av högspänningskablar 
samt egna transformatorer och ställverk. 
Tryckluft, kyla, fjärrvärme och varmvatten 
är andra funktioner som vi behöver använda 
oss av på ett kontrollerat sätt i vissa process-
steg. Det inkluderar bland annat hetvatten 
och ånga där vi har en egen panna för att 
kunna lyfta temperaturen i en del moment. 
Vi jobbar också med motsatsen till tryckluft, 
det vill säga vakuum, förklarar Anders  
Ejserholm och berättar vidare att Swedish 
Match självklart även jobbar med olika 
hållbarhetsaspekter kring produktionen.

– Just nu håller vi på att uppgradera 
utrustningen för att mäta energiförbruk-
ningen. Redan i dag har vi lösningar för att 
återvinna energin i våra ventilationsaggregat, 
så att insatt energi kan användas både två 
och tre gånger. Komplicerat? Ja! Men om 
allt vore enkelt så vore det inte lika kul, 
konstaterar han. 

Ända sedan Hedenhös
Relationen med Teknikrör går tillbaka,  
om inte till Hedenhös, så i alla fall till tidigt 
2000-tal.

– En tidigare kollega till mig som 
ansvarade för rörarbetena började jobba 

A
Swedish Matchs fabrik i centrala Göteborg 
är en välbekant arbetsplats för gänget på 
Teknikrör. Bilden till vänster är tagen på 
den vackra innergården.
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”
I Swedish Matchs fabriker i Göteborg och  
Kungälv tillverkas såväl klassiskt svenskt snus  
som helt tobaksfria produkter. Samtliga ställer  
höga processtekniska krav.

på Teknikrör. Och vi byter inte ut folk bara 
för att overallen byter färg. Om vi är nöjda 
med det vi får, så får det rulla på, resonerar 
Anders Ejserholm.

Swedish Match anlitar Teknikrör för 
installation, service och underhåll av allt 
från processrör och rostfria rör till tryckkärls-
rör och kopparrör. Kort sagt, allt som ”rör 
rörinstallationer”. 

– Vi arbetar med flera olika leverantörer. 
Om vi har ett riktigt stort projekt som kräver 
fem heltidsmontörer i ett år, så väljer vi  
kanske någon annan. Men Teknikrör, de 
har sin permanenta arbetsbänk här och 
hjälper oss löpande med alla de där andra, 
mindre jobben, som måste göras i vardagen, 
förklarar Anders och får medhåll av  
Teknikrörs VD Martin Svensson:

– Jo, vi är lite av hustomtar här på 
Swedish Match. Vid det här laget så kan vi 
kundens verksamhet in i minsta detalj – av 
den enkla orsaken att vi har fått förtroendet 
att få vara med och vårda anläggningen 
under så lång tid, säger Martin som har 
jobbat med Swedish Match ända sedan han 
började på Teknikrör 2008. 

Det övergripande målet är att minimera 
risken för produktionsavbrott på grund av 
stopp i någon av mediaförsörjningarna, 
främst ånga, tryckluft och vatten.

– Vi finns på plats på regelbunden 
basis för det löpande underhållet men kan 

SWEDISH MATCH
Swedish Match utvecklar, tillverkar 
och säljer kvalitetsprodukter under 
marknadsledande varumärken inom 
produktsegmenten Rökfria produkter, 
Cigarrer och Tändprodukter. 
Swedish Match har verksamheter i 
elva länder. Koncernens produkter 
säljs över hela världen med tillverk-
ning i sju länder. Antalet medarbe-
tare uppgick i genomsnitt till 7 523 
år 2021.

Tobaksverksamheten inom 
Swedish Match har sitt ursprung 
i Svenska Tobaks AB (STA) som 
grundades 1915 i Stockholm som 
AB Svenska Tobaksmonopolet.  
När monopolet hävdes 1961 ombild-
ades företaget till Svenska Tobaks 
AB. Koncernens tändsticksverk-
samhet har sitt ursprung i Svenska 
Tändsticks AB som grundades 
1917. Företagens historia möts 
1992, då tobaks- och tändprodukts- 
verksamheterna ingår i Procordia- 
koncernen. 1994 sammanförs de till 
en koncern under företagsnamnet 
Swedish Match.
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också rycka ut snabbt om det skulle inträffa 
någonting. I grund och botten handlar det 
om att bygga på rätt sätt och sektionera så 
att man bygger bort flaskhalsar och skapar 
möjligheter till smidiga åtgärder om något 
händer. Och skulle det bli panik: ja, då 
kommer vi!
 
Flexibilitet och dialog
Det är just flexibiliteten som Swedish Match 
och Anders Ejserholm värdesätter i relationen 
med Teknikrör. 

– Att vi kan jobba tillsammans i 
vardagen på ett smidigt sätt är värdefullt. 
Precis som Martin säger så underlättar vår 
långsiktiga relation det löpande arbetet, 
säger Anders Ejserholm som betonar att 
han också uppskattar dialogen.

– Vi utvecklas tillsammans. Vi berättar 
om våra projekt och önskemål och så reso-
nerar vi med Teknikrör som lämnar förslag 
utifrån det som ska göras. Ibland vet de mer 
om hur rören går än vi själva, och jag gillar 
sättet som de flaggar upp för om de tycker 
annorlunda eller har ett bättre förslag.  
Vi pratar verkligen med varandra, säger  
Anders Ejserholm och menar att det 
generösa utbytet har gett alla inblandade 
möjligheten att växa med erfarenheten.

– Jag räknar på kablar och kraft och 
sedan bollar jag och Martin lite idéer om 

flöden och hur vi kan dimensionera rören. 
Det är så vi jobbar.

”En bra arbetsplats”
En annan som har växt med uppdraget 
på Swedish Match är Teknikrörs Andreas 
Lantz. Andreas har tidigare ingått i teamet 
som svetsare och montör men tar nu steget 
till projektledning, bland annat med ansvar 
för Swedish Match. 

– Tanken är att jag ska ta ett helhets-
grepp, räkna på projekten och ansvara för 
pappersarbetet. Sedan kommer det nog att 
bli en del montering även i fortsättningen, 
säger Andreas som menar att praktisk  
erfarenhet av kundens anläggning nästan 
är en nödvändighet för att man ska förstå 
behoven och förutsättningarna i projekten.

– För mig är samarbetet med Swedish 
Match väldigt givande. Det är en bra arbets-
plats. Rent och snyggt med goda förhållan-
den och en suverän projektledning från 
deras sida. Det är precis som Anders säger en 
ömsesidig dialog där vi tillsammans jobbar 
för att få till den allra bästa lösningen.

”Jag gillar sättet som de  
flaggar upp för om de tycker  

annorlunda eller har ett  
bättre förslag. Vi har  

verkligen en bra dialog.”

Det här röret för luft och ventilation är  
det största på hela anläggningen och har 
installerats av Teknikrör.

Martin Svensson är VD för Teknikrör  
i Kinna AB. Teknikrör erbjuder helhetslös-

ningar inom rörarbeten av främst industrirör, 
processrör, livsmedelsrör och VVS. Förutom 
olika typer av tekniskt avancerade entrepre-

nader utför vi även montage, reparationer 
samt service- och underhållsarbeten. 
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PROTON GROUP

När började ni spela?
Johanna: Jag har spelat så länge jag kan minnas. När Donkey Kong 
och Game Boy kom tyckte jag att det var så himla kul. Sedan har 
intresset följt med mig genom åren. I början laddade jag upp ett 
spel och satt och spelade själv. Sedan kom online-spelen och då 
öppnade sig en ny värld! Man fick en helt annan kontakt med 
likasinnade i alla möjliga åldersgrupper. Genom åren har jag växlat 
mellan flera spel i perioder, men jag återkommer alltid till World 
of Warcraft och den typen av spel. Och sedan spelar jag en hel del 
Minecraft med systerdöttrarna!
Albin: Jag har också spelat länge, ibland mer och ibland mindre,  
beroende på vilken period i livet som jag befinner mig i och  
hur mycket tid jag har. Det är svårt att hänga med  
i toppen om man har ett heltidsjobb.  
Går man i skolan kan man ju sitta och spela  
i tio timmar – det går ju inte när man jobbar.  
Precis som Johanna har jag varit inne  
i World of Warcraft mycket, med det  
har också blivit en del Diablo 3  
och League of Legends.  
Johanna: För mig handlar det  
mycket om vänskapsband  
– jag har spelvänner från  
hela världen. Gaming är  
socialt. Ibland kan vi vara  
20 personer som spelar  
och pratar samtidigt.

Gamechangers!  
Johanna och Albin har  
nytta av hobbyn i jobbet
Johanna Gustafsson och Albin Andersson hjälper till att sätta 
spelreglerna – både online och på jobbet. Som hängivna  
gamers har de plockat upp en hel del erfarenhet som de har 
nytta av i vardagen. Det här är deras bästa tips för hur man 
lyckas tillsammans. 

Text Amelie Bergman / Foto Martin Andersson, Figjam
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Ett spel är ganska likt ett samhälle eller  
ett företag, alla är olika och alla motiveras  

av olika saker. Det krävs kommunikation,  
människokännedom och att man förstår varandra  

för att lyckas med det man företar sig.

Johanna Gustafsson har jobbat i fem år på Proton Lighting, de 
senaste två åren som kvalitets- och miljöansvarig. Albin har precis 
börjat jobba som produktionstekniker på Proton Finishing.
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Speglas den egna personligheten i de roller som ni väljer?
Johanna: Absolut. För mig är det inte så viktigt att tävla eller att 
klättra i rankingen. Däremot älskar jag att planera ett uppdrag och 
de sociala bitarna. Att fixa och trixa och se till att alla känner sig 
hemma. Det är det som är det fina med gamingvärlden: det finns 
olika sätt att spela och olika roller för alla typer av personligheter. 
Precis som i verkligheten. Grundläggande i gaming är att man kan 
välja mellan två spelvarianter. PVE, Player Versus Environment, där 
alla spelarna tillsammans kämpar mot själva spelet och kommer 
framåt genom olika insatser. Den andra varianten är PVP, Player 
Versus Player, där man spelar mot varandra och avancerar i  
rankingen.  
Albin: Personligen vill jag gärna jämföra mig mot andra och se hur 
bra jag presterar. Jag gillar också analysen; vad är det som gör att jag 
inte presterar lika bra som min motståndare. Jag är inte nöjd förrän 
jag har utfört det jag ska på bästa möjliga sätt. 

Kan man bli en bättre ledare genom gaming?
Johanna: I spelet så gäller det att lyckas som ett team, och i det 
uppdraget har alla sin plats. Min roll har till exempel varit att se till 
att alla är väl förberedda. Att de har med sig rätt grejor och vet vad 
som väntar.
Albin: Ja, som raid leader är det jag som har ansvaret att styra upp 
uppdraget. Det är också jag som driver gruppen framåt och ser till 
att alla fullföljer sina olika roller.

Finns det några paralleller mellan spelvärlden och  
jobbvardagen?
Johanna: Ja, ibland går det ju till exempel inte som man har tänkt 
sig. Det kan vara frustrerande och då får man lära sig att hantera det 
i förhållande till sig själv och andra. 
Albin: Något som jag tycker är tydligt både i spelet och på jobbet, är 
att om man ska komma framåt, så kan man inte hålla på att skylla 
på varandra. Om något går snett så får man säta sig ner och analysera. 
Vad var det som hände, hur blev det så här och hur gör vi så att det 
inte händer igen?
Johanna: Det är samma sak som när vi på Proton talar om ”Enjoy 
Suceeding Together” – att lyckas tillsammans. Vi jobbar ju mot ett 
och samma mål och på den resan så har vi alla våra olika funktioner 
och uppdrag. Alla kan inte vara raid leaders utan du behöver en viss 
uppsättning roller. Det är också viktigt att man samarbetar: alla får 
komma till tals men när det väl gäller så kör man utifrån det som är 
bestämt. 
Albin: Som raid leader jobbar jag mycket med teamet, alla ska få 
chansen att prestera och att det finns en samsyn i hur vi ska komma 
vidare. Alla har sina personliga förutsättningar och dem gäller det 
att ta vara på. Det funkar faktiskt lite som ett fotbollslag. Man träffas 
några gånger i veckan och kämpar tillsammans för att komma vidare 
till nästa nivå. Klarar vi inte vår motståndare den här gången så får 
vi prata ihop oss om hur vi ska slå det bättre laget nästa gång. 

Något som är tydligt både i spelet och på jobbet, är att om man ska 
komma framåt, så kan man inte hålla på att skylla på varandra.

Att spela online är socialt och ett sätt att möta och  
samarbeta med likasinnande runtom i världen. Ålder  

och bakgrund spelar ingen roll, konstaterar Johanna. 

15 YEARS O F  ADVANCED  C O R R O S I O N  T E S T I
NG



NOTISER

JL Safetys samarbetspartner VG Racing bygger 
racingsimulatorer som säljs till både företag 
och privatpersoner, och det var en sådan som 
monterbesökarna fick chansen att testköra.

– Eftersom simulatorn bland annat rör sig 
så omfattas den av maskindirektivet. Således 
passade det perfekt att vi på JL Safety kunde 
göra riskbedömning och CE-märkning på 
den, säger Victor Thilander som är Customer 
Success Manager på JL Safety.

Racingsimulatorn var ett bra sätt att åskådlig-
göra klämrisker och andra säkerhetsaspekter,
på ett sätt som inte är riktigt lika tydligt och 
publikt som när man talar om en robotmaskin. 

– Vi noterade att många besökare kände 
till JL Safetys verksamhet och program- 
varan CEDOC. Alla behövde inte en introduk-
tion utan tittade in för att höra om nya upp- 
dateringar och få lite tips. Vilket naturligtvis 
är väldigt roligt!

Säkrare maskiner på  
Elmia Automation
Under parollen ”Säkrare maskiner för alla!” deltog JL Safety på Elmia 
Automation i maj. Mässan blev en stor succé och mer än 400 personer 
passade på att testköra racingsimulatorn som ställdes ut i montern. 

 

Proton Technology 15 år!
Tiden går fort när man har roligt! I år fyller Proton Technology 15 år. Proton Technology  
är en avknoppning till Proton Finishing och var från början en forsknings- och utvecklings- 
avdelning. 2007 blev verksamheten fristående och det första riktigt stora kundkontot var  
IKEA som har varit en trogen samarbetspartner sedan 2009. Idag finns bara två IKEA Labb 
inom korrosion i världen och ett av dem finns i Bankeryd. I skrivande stund är Proton 
Technology ett av Europas största korrosionslabb, och arbetar mot globala OEM och deras 
kunder över hela världen.

– Vi har haft en stark tillväxt sedan starten och just nu är vi i en spännande utvecklings- 
fas med stort fokus på att bli ännu mera internationella. Proton Technology är idag det  
enda bolaget inom Proton-familjen som startats från grunden. Det känns extra roligt!  
säger företagets VD Stefan Gustafsson Ledell.

Racingsimulatorn testkördes av 400 besökare. Naturligtvis var den riskbedömd och CE-märkt av 
JL Safety.   

”Det nya affärssystemet  
kommer att kunna stötta  

gruppens företag så  
att de hänger med i den  

digitala utvecklingen  
och får tid och kraft över  
att jobba med avvikelser  
och tillväxtorienterade  

aktiviteter som förändring  
och förbättring.

Proton Groups IT-chef om beslutet  
att byta till nytt affärssystem.  

Övergången till Microsoft Dynamics 365 
kommer att ske löpande under  

en fyraårsperiod.
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Andreas Magnusson, IT-chef

15 YEARS O F  ADVANCED  C O R R O S I O N  T E S T I
NG

    PROTON TECHNOLOGY
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PROTON EDGE

Proton Technology 
växer i Italien
Proton Technology fortsätter att expandera internationellt. Med nya samarbets-
partnern MaterialScan får kunder i Italien tillgång till Proton Technologys vassa 
erbjudande inom korrosionsprovning och ytanalys. 

Text Amelie Bergman / Foto Martin Johansson / Proton Technology

A tt expandera internationellt 
är en del av Proton  
Technologys tillväxtstrategi.

Tillväxten ska ske genom att etablera nya 
affärsrelationer både inom provning och 
försäljning, förklarar Joakim Ekström som 
är Technical Sales Manager på Proton 
Technology.

– Vårt mål är att erbjuda våra kunder 
en sömlös och bekymmersfri helhetslösning 
där vi möter kundernas specifika behov 
av provning och analys. För att klara det 
behöver vi komplettera med utrustning, 
tjänster och utbildning som vi inte själva 
har i huset. Därför har vi redan i dag fram-
gångsrika samarbeten med andra laborato-
rier i Europa, bland annat i Tjeckien och 
Tyskland. Som kund behöver du bara ringa 
ett samtal, och det är till oss, så löser vi hel-
heten i samarbete med våra internationella 
partners, förklarar Joakim. 

Nordisk kunskap eftertraktad
Genom att etablera samarbeten inom för- 
säljning avser man också att bredda kund- 
kretsen och ge fler europeiska kunder 
tillgång till den unika expertis kring korro-
sionsprovning som finns i Norden.

– Det faktum att vi provar mot fordons- 
industrin gör att vi kan hjälpa våra kunder 
med att verifiera sin produkt mot den an-
givna matrisen. Vi har koll på den nordiska 
standarden och har kunskap, kapacitet och 
utrustning att göra avancerade cykliska 
tester. Med kunder som Volkswagen, 
Daimler-Benz, Tesla och Ford har vi en 
omfattande erfarenhet som är attraktiv på 
den internationella marknaden.

Stor italiensk marknad
Med hjälp av MaterialScan får nu italienska 
tillverkningsföretag möjlighet att dra  
nytta av Proton Technologys kompetens. 

– Italien är en spännande och stor 
marknad – här finns många industrier  
inom bygg, aluminium, båtvarv med mera 
som verkligen kan ha glädje av våra tjänster. 
MaterialScan kommer att fungera som vår 
representant och vi ser att deras kompetens 
och kontakter inom material och utveckling 
är väldigt värdefulla!

Joakim Ekström  
är Technical  
Sales Manager på  
Proton Technology.
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Medarbetare från Proton Technology och nya italienska representanten MaterialScan, utanför Universitetet 
i Trieste. MaterialScan är en spin-off, grundad av forskare från Universitetet i Trieste. Från vänster Alessio 
Ferluga VD för MaterialScan, Joakim Ekström Technical Sales Manager och Stefan Gustafsson-Ledell VD, 
Proton Technology samt Luca Cozzarini och Lucia Marsich MaterialScan.

1. Berätta mer om MaterialScan!
MaterialScan startade 2015. Företaget är en spin-off  
från Universitetet i Trieste, och vi som startade företaget 
är ett team materialingenjörer specialiserade inom 
industriell forskning med inriktning mot nya material 
och produktutveckling. Själv har jag tio års erfarenhet 
av projektledning inom forskning och utveckling, både 
inom akademin och i privata företag. 

2. Om du skulle beskriva Proton Technology  
med ett ord?
Kvalitet. Det ordet täcker flera olika aspekter av Proton 
Technologys professionalism: spjutspetskompetens inom 
korrosions- och ytanalys, ett kvalificerat kundbemötande 
och en fantastisk noggrannhet i detaljerna kombinerat 
med korta ledtider och hög servicenivå.  

3. Varför är partnerskapet med  
Proton Technology viktigt för er?
MaterialScan är ett ungt företag som jobbar med inno-
vativa tjänster. Vi har byggt vår trovärdighet genom vårt 
samarbete med stora företag. Men att bygga förtroende 
hos små och medelstora italienska företag är en annan 
typ av utmaning och i detta kommer vårt partnerskap 
med Proton Technology att möjliggöra en snabb tillväxt. 

4. Vad tycker du är det bästa med Sverige?
Att ni har en så bra balans mellan arbete och fritid. Vi  
italienare lever i vad jag skulle vilja kalla ett överupp-
kopplat samhälle, och det är möjligt att vi har gått på en 
myt, men för oss har Sverige hittat en effektiv modell för 
hur man kan skapa livskvalitet. Ni har ett vidsynt sätt att 
hantera sociala och miljömässiga utmaningar i relation 
till ekonomiska, energimässiga och mänskliga resurser.  

4 snabba med Alessio Ferluga,  
grundare och VD MaterialScan
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PROTON ENGINEERING

Nu har medarbetarna på Proton Engineerings 
lager i Skillingaryd fått nya arbetsredskap. 
Nyligen infördes ett WMS-system som 
används vid godsmottagning, plockning 
och utlastning. WMS står för Warehouse 
Magament System och är ett IT-baserat 
lagerhanteringssystem för lagerkontroll och 
förflyttning av varor i lager. Lagerflödena 
styrs i realtid med hjälp av läsplattor och 
scanners ute i produktionen.

”Vet alltid var grejorna är”
Niclas Olsson ansvarar för inleveranserna 
och den ”back office” som finns i anslut-
ning till inlastningen. Men tiden som han 
tillbringar vid datorn på det lilla kontoret 
har blivit allt mindre. Istället jobbar han 

med en iPad ute på godsmottagningen. 
– WMS-systemet ligger som en app på 

”paddan”. När godset är lossat går jag bara 
ut och knappar in uppgifterna mot följe-
sedeln och sedan skrivs det automatiskt ut  
pallflaggor som jag sätter på pallarna.

Niclas upplever det nya systemet som 
säkrare.

– Tidigare när jag lagerförde godset i 
affärssystemet hamnade det direkt i hyllan 
– trots att det inte var inkört på lagret 
ännu. Det kunde alltså hända att någon 
kom för att hämta godset på lagret trots att 
det fortfarande stod kvar på inlastningen, 
berättar Niclas som tycker att det är kul att 
få chansen att jobba med ny teknik.

Digitaliserat  
lager ger bättre  
arbetsmiljö
Ett klick med scannern och sedan är det klart. Petra Glantz kan vända trucken 
och susa vidare till nästa hylla. Med sitt nya lagerhanteringssystem har  
Proton Engineering tagit ett stort kliv i digitaliseringen – samtidigt som man 
förbättrar arbetsmiljön. 
 

Text Amelie Bergman / Foto Martin Johansson

Petra Glantz kan scanna pallarna direkt från trucken och får upp information om innehåll och 
prio på paddan i hytten.
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Hela gänget på Proton Engineerings lager, från vänster 
Ove Nors, Anita Strandgård, Nikola Dakovic, Niclas Olsson, 
Hanna Strandgård, Daria Krian och Petra Glantz.
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Mer koll, mindre stress
När Petra Glantz sedan kommer med trucken 
scannar hon pallflaggan och transporterar  
in godset till rätt avdelning och hylla. Det  
är Petra som tillsammans med Anita 
Strandgård ansvarar för plocket. Truckarna 
är utrustade med handscanners och paddor 
som gör det enkelt att registrera godsets 
förflyttning och vid behov skriva ut nya 
pallflaggor.

– Det ju väldigt enkelt att kunna skjuta 
scannern från trucken och direkt få infor-
mation om pallens innehåll och status.  

Huvudsyftet med digitaliseringen har 
varit att skapa en mindre stressig arbetsmiljö 
med bättre framförhållning. Man får möjlig-
het att planera utifrån lagervärden, ser exakt 
vad som ska plockas och behöver inte känna 
pressen att jaga igenom alla hyllor före en 
viss tidpunkt.

– Sedan kommer det förstås fortfarande 
att finnas dagar som är mer stressiga än andra, 
men visst märks det skillnad, säger Petra.  

Lokalt utvecklad app
Om man frågar Proton Groups IT-chef 
Andreas Magnusson så är den här typen av 
appar framtiden. 

– När Proton Group under de komman-
de åren inför ett nytt affärssystem så blir 
apparna en jättebra möjlighet för de olika 
bolagen att växa på sitt sätt och samtidigt 
dra nytta av skalfördelarna i Microsoft 
Dynamics 365.

Förutom Proton Engineering körs 
WMS-appar i dag även av Proton Finishing 
och Proton Lighting och samtliga kommer 
på ett enkelt sätt att kunna lyftas in i det nya 
affärssystemet. 

Utvecklingen av den nya WMS-appen 
har gjorts av det lokala IT-företaget Aperit  
i Värnamo.

– Såväl projektledning som plattform 
och programmering har gjorts lokalt 
och det tycker vi förstås är jätteroligt. Nu 
bestämmer kunden när leveransen går och 
sedan jobbar systemet ”baklänges” hela 
vägen, konstaterar Royni Isaksson som är 
produktionschef på Proton Engineering. 

Ett hållbarhetsprojekt
Att förenkla vardagen och skapa bättre för-
utsättningar för medarbetarna som jobbar 
på lagret har varit huvudprio i projektet, 
berättar Royni Isaksson. 

– En annan fördel är att vi har fått en 
tydlig ansvarsfördelning mellan produktionen 
och funktionerna på godsmottagningen  
och utlastningen. Det flyter helt enkelt 
ännu bättre.  

Med det standardiserade arbetssättet har 
Proton Engineering även ökat spårbarheten 
internt. Om man vill dubbelkolla något är 
det bara att göra en scanning direkt på plats.
Egentligen är det ett hållbarhetsprojekt, 
tycker Royni Isaksson. 

– Med den här förändringen kan vi erbjuda 
våra medarbetare en bättre jobbvardag och 
möjligheten att utvecklas med ny teknik, 
samtidigt som vi minskar pappersexercisen 
och det blir färre vändor med trucken. 

”Huvudsyftet med digitaliseringen har varit att skapa  
en mindre stressig arbetsmiljö med bättre framförhållning.”

Kul med ny teknik!, tycker  
Niclas Olsson som registrerar 
inkommande gods med hjälp  
av paddan redan ute på  
lastbryggan. Sedan skrivs  
pallflaggorna ut automatiskt. 



NOTISER

– Alla vet att det är jättesvårt att komma i 
gång med träning själv, man behöver en liten 
push i rätt riktning, och här kan vi ge varandra 
det som arbetskamrater. Det är aldrig för sent 
att börja träna, säger Yvonne Axelsson.
Agan Sela, produktionsledare i monteringen 
på Proton Lighting fortsätter:

– När du söker ett jobb får du sällan  
frågan om du har den fysik som jobbet 
kräver. Här i monteringen försöker vi jobba 
med korta pauser och rotation mellan olika 
moment för att minska belastning, men 
träning är också jätteviktigt, säger Agan.

Testa olika träningsformer
Och just därför uppstod initiativet med 
Hälsans år på Proton Lighting. Kroppen är 
byggd för rörelse. Om träningen inte känns 
kul kan det kanske bero på att du har valt  
fel typ av motion eller kanske tränar för  
hårt – eller att man saknar sällskapet av  
en kompis på vägen. 

– I Hälsoårsgruppen har vi pratat mycket 
om hur viktigt det är att ha balans i livet  
för att du ska må bra i både kroppen och  

knoppen, säger Lena Nilsson, operativ chef. 
Därför bygger aktiviteterna kopplade till 
Hälsans år både på konkreta träningstillfällen 
och intressanta föreläsningar.

– Vi har fått träningstips av PT Karin  
Ekman och flera av oss har testat cirkelträning 
i ett 6-veckorsprogram tillsammans med 
henne. Det har varit både kul och svettigt, 
konstaterar Lena.

Träningslotteri, föreläsningar  
och hälsofrukost
Föreläsningar har också getts, bland annat 
med fysioterapeut Gustav Karlsson, som har 
pratat om träningens nytta för kroppen. Och 
som lite extra sporre har alla i personalen  
fått ett ”träningshjärta” som man fyller på 
successivt, varje gång man tränat i 30 minuter 
eller mer.

– Träning är så mycket mer än man tror. 
Du kan dansa, jobba i trädgården, cykla eller 
golfa. Och när hjärtat är fyllt med 27 kryss 
kan du lämna in det och vara med i en utlott-
ning av fina priser. Det ger en extra sporre, 
konstaterar Yvonne.

Ett annat uppskattat inslag av personalen 
är Hälsofrukostar som införts en gång i 
månaden. Då bjuder företaget på frukost och 
hela personalen samlas i matsalen.

– Under pandemin när mycket var ned- 
stängt så innebar det påfrestningar för oss 
alla. Hälsofrukostarna när vi alla äter tillsam-
mans är viktiga för att vi ska må bra socialt, 
säger Lena.

Hälsans år på Proton Lighting:

Rörelseglädje och gemenskap 
ger balans i livet 
Hälsofrukostar, stadsvandring och prova-på-träning som vässar både styrka 
och kondition – nu har Proton Lighting kickstartat hälsoåret som ska boosta 
energi och välmående både hemma och på jobbet.

NYANSTÄLLDA

Proton Engineering
Alfredo Guerra Vega Luis
Hasan Aliskovic
Daria Krijan

Proton Edge
Victor Thilander
Sylvain Winge Pasquet
Femmy Fällgren

Proton Finishing
Sandra Vatn

Proton Finishing Alsab
Mohammad Ghuzlan
Abdisalan Yusuf
Arza Abduli
Mamon Ghuzlan

Proton Finishing Anderstorp
Kim Ingemansson
Vladimir Nikolov Peev

Proton Finishing Eskilstuna
Per Wiklund

Proton Finishing Industripulver
Idris Ibrahim
Haitham Al Muajmi
lamai Alshaibani
Abbas Alshaibani
Abdikhader Ahmed Jilana
Said Abdulahi Hasan
Ali Alsbih
Senad Zulovic
Sanela Sumic

Proton Forsheda
Mustafa Alkhater
Nino Troncoso

Proton Lighting
Kerstin Björnsson
Anders Schultz
Tobias Levinsson
Patrik Westin

Proton Services
Ingela Barkman

Proton Structure
Joakim Andersson
Jonas Bäck
Jonas Brolin

Gabriella Mellergårdh

Hållbarhet är en överlevnadsfråga. Löser vi inte klimat- och  
miljöfrågorna finns det ingen morgondag – för Proton eller  
för något annat företag. Men genom att bidra till förändring  
kan vi göra positiv skillnad för framtida generationer.”
Koncernchef David Gustafsson om arbetet med Proton Groups nya hållbarhetsrapport

”
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PROTON EDGE

Text Gabriella Mellergårdh / Foto Fazer

Maskindirektivet handlar mycket om sunt förnuft i konsten att skapa en säker arbetskraft. 
– Men nu gör vi det ännu bättre, tack vare JL Safety och Cedoc, säger Dario Dzananovic,
platschef på Fazers bageri i Lidköping.

Säkerhet ger hållbarhet 
hos livsmedelsjätten
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S äkra arbetsplatser borde 
vara en självklarhet inom 
alla verksamheter. Ändå 
blev Jonas Sundell positivt 

överraskad när han tillträdde rollen som 
arbetsmiljöchef på Fazer för tre år sedan.

– Jag blev imponerad av att säkerhet 
ligger som nummer ett i företaget. Fazer  
har tagit ett centralt beslut att alla maski-
ner och maskinlinjer som ingår i de olika 
bagerierna ska ligga i framkant gällande 
säkerhet, säger Jonas.

Det handlar om att minimera olyckor  
och tillbud både vid gamla, nya och om- 
byggda maskiner. Alla de ca 500 anställda 
som jobbar på Fazers bagerier ska veta 
vad som gäller i fråga om maskinsäkerhet, 
hygien och livsmedelskrav.

Dario, som är inne på sitt femte år inom 
Fazer, utvecklar tanken:

– Du ska åka hem i samma skick som 
du kom till jobbet, om inte i bättre. 

Faktum är att det proaktiva säkerhets- 
arbetet ses som en del av hållbarhetsarbetet 
inom Fazer.

– Absolut, det här är en fråga om social 
hållbarhet, säger Jonas.

Att följa maskindirektivet innebär så 
mycket mer än vad som vid första anblicken 
syns vara rena säkerhetsfrågor, förklarar 
Dario. Du måste genomföra kompetens-
höjande insatser, du måste också inventera 
maskinpark och tekniska standarder.

– Och alla åtgärder vid en översyn  
ger förbättringar, inte bara för säkerheten.  
Produktionspersonal, chefer – vi alla till- 

En nöjd arbetsmiljöchef och platschef efter väl genomförd arbetsmiljörevision där man fick 
”riktigt bra resultat”. Jonas Sundell och Dario Dzananovic konstaterar: ”JL Safety har varit en 
bra sparringpartner för Fazer i vårt kontinuerliga arbete med säkerhet och riskbedömningar”.
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sammans gör riskbedömningar som resulte-
rar i bättre processer och större mått av håll-
barhet. Vi ser till och med vinster i minskad 
energiförbrukning på sikt, säger Dario.

Det märks tydligt i samtalet att han 
brinner starkt för detta.

– Alla företag säger att säkerhet är  
nummer ett, och många företag gör väldigt 
bra saker, men det jag är stolt över och verk-
ligen kan stå för är att säkerhetsarbetet här 
inte triggas av förändringar som inköp eller 
andra händelser. Fazers säkerhetsarbete 
budgeteras för i en kontinuerlig plan och  
likadant är det med de riskbedömningar 
och utbildningar som vi genomför till- 
sammans med JL Safety och med hjälp  
av CEDOC, säger Dario. 

Handlingsplan och riskbedömning
Samarbetet med JL Safety började redan 
för tio år sedan när Fazer sökte hjälp för att 
”sy ihop säcken” med alla beståndsdelar 
i maskindirektivet, berättar Dario. Därför 
blev också valet naturligt att vända sig till 
JL Safety när Fazer inledde projektet Säkra 
Maskiner 2025. En förstudie ledde fram till 
en handlingsplan där Fazer och JL Safety 
gemensamt nu ser över rutiner så att de ska 

harmonisera mellan de olika bagerierna. 
Strategiska personer utses och utbildas för 
att höja kompetensen inom maskinsäkerhet 
och CE-märkning, personer inom Fazers 
ledning, skyddsombud, inköp liksom  
underhåll och projektledning.

– Vi har genomfört en maskininven- 
tering och fortsatt med att göra riskbedöm-
ningar på samtliga maskiner och maskin- 
linjer. De här riskbedömningarna har  
vi utfört både internt och med hjälp av  
JL Safety, berättar Jonas.

God tillgänglighet
Fazer arbetar med säkerhetskonceptet 
LOTO som är en rutin för säkra tillträden 
till maskiner, med låsrutiner för operatörer 
och underhållspersonal.

– JL Safety ger stöd och hjälper oss att ut-
veckla det här arbetet. Personalen är mycket 
kunnig och lätt att nå, och att tillgänglig- 
heten är så hög är något vi verkligen upp-
skattar, säger Jonas.

Dario fortsätter:
– JL Safety och mjukvaran CEDOC 

har hjälpt oss att samordna allt, att jobba  
standardiserat och enhetligt och att utbilda 
oss. Det är ett samarbete som fungerar 
extremt bra.

Samlad erfarenhet
Dan Assarsson, driftsansvarig på JL Safety 
och den som har jobbat närmast Fazer, 
beskriver samarbetet i lika positiva ordalag.

– Det är ett stort projekt som Fazer tagit 
sig an, att säkra upp sina anläggningar med 
riskbedömningar. Vi har ju jobbat med  
Fazer i många år och även med andra 
aktörer i livsmedelsbranschen. Nu har vi 
tagit med oss all den samlade erfarenheten 
för att skapa bästa tänkbara förutsättningar 
för Fazer att ha säkra maskiner för sina 
anställda och på så sätt skapa hållbarhet för 
alla genom schyssta arbetsförhållanden. 
Hållbarhet och säkerhet går alltid hand  
i hand, säger Dan Assarsson.

FAKTA FAZER 

Med en omsättning på 1,1 miljarder 

euro är Fazer ett av de största livs-

medelsföretagen i Norden och deras 

produkter exporteras till över 40 länder. 

Fazers verksamhet inom marknaderna 

för bageri och konfektyr samt non- 

dairy och växtbaserade livsmedel 

återfinns i sju länder och sysselsätter 

totalt cirka 6 000 personer. På de 

tre svenska bagerierna i Lidköping, 

Eskilstuna och Umeå arbetar cirka 

500 personer.

Till de välkända varumärkena hör  

konfektyrprodukter som Karl Fazer- 

mjölkchoklad (Fazer Blå, Geisha  

och Dumle), bageriprodukter som  

Skogaholm och växtbaserade  

produkter som Frebaco och Froosh.

Det proaktiva säkerhetsarbetet  
ses som en del av  

hållbarhetsarbetet inom Fazer. 
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PROTON GROUP

I spåren av mörka moln som tornar upp sig 
och ersätter andra svarta moln ställs vi inför 
stora utmaningar. Redan höga material- 
och energipriser fortsätter att öka till följd 
av kriget i Ukraina. Lock down i Kina 
skapar fortsatta störningar. Den allmänna 
inflationen har tagit ett kraftfullt grepp om 
samhället. Prisökningar syns överallt, vare 
sig vi handlar mat för att ta med oss hem 
eller genomför inköp till våra verksamheter.

För oss på Proton Group blir den stora 
utmaningen att samtidigt se alla möjligheter 
som finns. Att vi tillsammans kan arbeta för 
att ta större marknadsandelar och försvara 
våra marginaler. Självklart är vi som kon-
cern inte okänsliga för de kostnadsökningar 
som vi ställs inför. Därför är det glädjande 
att se hur alla visar stort engagemang, mod 
och tydlighet som starkt bidrar till nya och 
goda affärer. 

Omsättningen första halvåret 2022 
bedöms bli 378 mkr vilket är 9 mkr bättre 
än motsvarande period föregående år.  
Rörelseresultatet beräknas första halvåret 
2022 uppgå till 17 mkr vilket är 13 mkr 
lägre än samma period föregående år.

Investeringsnivån i våra olika verksam-
heter har åter tagit fart. Koncernens balans-
räkning är fortsatt stark inte minst beroende 
på god soliditet och låg nettoskuld.                           

Ha en riktigt skön och avkopplande 
semester!

Hans Ågren, CFO Proton Group

Tillväxtkommentar

Mörka moln men också  
gemensamma möjligheter 
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Det är glädjande att se hur engagemang, mod och 
tydlighet bidrar till nya och goda affärer!”
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PROTON FINISHING

Text Amelie Bergman / Foto Martin Andersson, Figjam

Finishing X-Team  
– med fokus på tillväxt
När man jobbar i en linjeorganisation hamnar leveransen i fokus. Utvecklingsprojekten får vänta till en annan dag.  
Därför drar Proton Finishing i gång sitt X-Team med dedikerade medarbetare som ska jobba för utveckling och tillväxt.  

Sandra Vatn
HÅLLBARHETSUTVECKLING

Sandra Vatn kommer närmast från Elajo och har tidigare  
jobbat som konsult för Proton Finishing. Sandra kommer  

att ansvara för verksamhetens energiomställning.

Henrik Dyberg 
VD

Tillväxtorienterad ledare med ansvar för att hålla 
 Proton Finishings alla bollar i luften.

Joel Pierre
PROCESSUTVECKLING

Joel har lång erfarenhet av att jobba med ytbehandling  
och kommer att fungera som konsult gentemot kunder  

som behöver hjälp med olika utvecklingsprojekt 
 inom bland annat hållbarhet.
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– Handen på hjärtat, så har vi haft svårt att bli klara med våra projekt, 
erkänner Proton Finishings VD Henrik Dyberg.

– När man jobbar i en linjeorganisation så är det väldigt viktigt 
att leverera. Olika typer av investerings- och omställningsprojekt 
som är av mer långsiktig karaktär får ofta vänta. Men det är ju de 
där projekten som är avgörande för vår framtida tillväxt. Vi vill vara 
en ytbehandlare i framkant, som bryter ny mark – och då måste vi 
ta oss tiden att utveckla, resonerar Henrik.

Talangjakt internt och externt
Så nu blir det andra bullar. Proton Finishings nya X-Team består 
av både gamla och nya medarbetare som kommer att fokusera på 
utvecklingsprojekt inom olika områden. 

– Några kommer inifrån vår egen organisation och får nu chansen 
att utvecklas vidare, andra har rekryterats utifrån. Vi har tänkt brett 
och kombinerar både ytbehandlingstalanger med medarbetare 
inom för oss helt nya kompetensområden. 

Proton Finishings X-Team kommer att fokusera inom områdena 
produktions-, process-, hållbarhets-, kvalitets- och logistikutveckling. 

– Vi ser det här som en ren tillväxtåtgärd som ska hjälpa oss att 
slipa hjulet och bli ännu mer konkurrenskraftiga och kunna erbjuda 
kunderna mervärden. 

Hållbarhetsprojekt för kunder
Förutom effektivisering av automations- och informationsflöden, 
samt lager- och logistik kommer teamet också att hjälpa kunderna 
med omställningen till nya, mer hållbart producerade kompo-
nenter. Som kund hos Proton Finishing kommer du att kunna få 
hjälp med olika hållbarhetsprojekt som är direkt relaterade till din 
produkt- och produktionsutveckling. 

– Vi kommer också att satsa mycket på vår egen omställning  
till en mer hållbar produktion, och då avseende både inre och  
yttre miljö. Just nu är det stort fokus på vår energiomställning där  
vi jobbar hårt för att komma ifrån gasolberoendet.

Daniel Johansson
KVALITETSUTVECKLING

Daniel Johansson kommer att ansvara för all  
revisionsverksamhet och kvalitetsutveckling med målet  

att stärka verksamhetens konkurrenskraft,  
bland annat genom IATF-certifiering. 

Jonas Stålnacke
PRODUKTIONSUTVECKLING

Jonas kommer att ansvara för utvecklingsprojekt  
på Proton Finishings tillverkningsenheter 
– från automation till informationsflöden. 

Christoffer Petersson
 LOGISTIKUTVECKLING

Christoffer kommer att ansvara för utvecklingen av  
Proton Finishings logistikprocess och skapa nya  

mervärden för kunden i form av pressade ledtider  
och smarta servicelösningar. 
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ickard Bengtsson, säljare på 
Proton Lighting, skrattar. Nej 
att gå nära kossorna har inte 
kommit på fråga. Däremot har 

närheten till kunden och förmågan att se 
möjligheter utifrån kundens behov skapat 
en helt unik lösning på Bäcks Gård utanför 
Säffle där korna går på lösdrift. Här ger be-
lysningen inte bara ljus, den anpassar också 
ljuset utifrån kornas behov av vila eller 
stimulans inför mjölkning. Dessutom gör 
den specialanpassade styrningen att bonden 
kan söka upp en viss ko, då belysningen 
känner av chippet som kon är märkt med 
och då, bokstavligt talat, placerar just den 
kon i rampljuset.

– Allt ljus på dig! Det är så vi jobbar.  
Vi skapar affärer genom att komma närmare 

affären, säger Per Ekholm, vd Proton 
Lighting.

Tillväxt genom förändring
Tillväxt är målet, något som aldrig kan upp- 
nås utan förändring. För Proton Lighting 
innebär det att man gjort omtag i organisa- 
tionen. Ledningsgruppen har minskat i  
antal med 30 procent och tid i ledningsgrup-
pen har i stället flyttats ut till verksamheten.

– Nu har vi två grupper, operations 
och marknad, där vi verkligen har verkstad, 
berättar Per. 

I samma veva har Tobias Levinsson 
anställts som kommersiell produktchef, för 
att med örat mot marken känna av behov 
och önskemål hos marknaden, via säljarna 
som finns där ute.

Nyckeln till affären är att komma nära kunden för att verkligen förstå behovet 
och presentera en lösning som passar perfekt. Men hur kommer man nära 
kunden som efterfrågar belysning till sin högteknologiska ladugård om säljaren 
i fråga har koskräck?

Tillväxt ur ett kundperspektiv

Även kossor mår 
bättre med bra ljus!

Text Gabriella Mellergårdh / Foto Proton Lighting / Unsplash

PROTON LIGHTING

– Tobias ska som kommersiell produktchef 
leda oss mot ett sortiment som är anpassat 
efter kundernas behov, förklarar Per.

– Min uppgift är också att känna av vad 
säljarna behöver för att kommunicera de här 
produkterna på ett bra sätt, fortsätter Tobias.

Exaktors säljare jobbar framför allt mot 
installatörer och grossister. För att nå ut till 
elkonsulterna i föreskrivande led, de som 
ritar in hur elen ska dras och vilken typ av 
belysning som ska användas, pågår rekryte-
ring av konsultsäljare.

– En har vi redan rekryterat, och två till 
ska det bli, berättar Per.

Lär känna kundens miljö
Men oavsett vem som säljer och vem kunden 
är så gäller samma princip, menar Per. Du 
måste vara nära din kund, befinna dig i 
kundens miljö, för att på så sätt lära känna 
kundens behov och göra en bra analys. 

– Då är förutsättningarna också goda 
för att hitta de projekt som inte finns än, att 
hitta de där projekten där kunden inte vet 
om att de behöver oss än, säger Tobias.

Här känner Rickard igen sig. Du måste 
först hitta kunden och vara nära kunden för 
att se affärsmöjligheten.

– Utmaningen är att komma på vilka 
produkter som är de rätta att visa upp. Vilken 
produkt, hur vi visar den, vilken nytta den 
har för kunden och hur den kan lösa kun-
dens problem – allt det här är jätteviktigt, 
konstaterar Rickard.

Han jobbar själv till stor del direkt mot 
installatörer men söker också upp egna möj-
liga projekt. Och så försöker han alltid att ge 
kunden det där lilla extra. En ljusberäkning 
av tänkt lokal gör installatörens jobb lättare 
eftersom skissen visar armaturernas antal, 

R

Tillväxt är ett kvitto på att du gör rätt saker – och allt börjar med en bra analys av kundens behov. 
Belysningslösningen som Proton Lighting har tagit fram för Bäcks gård är ett exempel på hur en 
väl formulerad behovsanalys kan ge mervärden långt utöver vad kunden trodde var möjligt. 

Belysningen på Bäcks gård styrs enkelt med  
hjälp av telefonen och ljuset kan anpassas  
efter kornas behov av vila eller stimulans. 
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Belysningen ger inte 
bara ljus, den anpassar 
också ljuset utifrån 
kornas behov av vila 
eller stimulans inför 
mjölkning. 

(Kon på bilden har ingen 
koppling till Bäcks gård)
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deras exakta placering och hur mycket 
ljus som krävs i lux. 

– Sen brukar jag också skicka med en 
energikalkyl som visar besparingspoten-
tial och payoff-tid när man går över till 
LED-belysning. Till exempel kan kun-
den se att efter två års tid är anläggningen 
betald, och efter det får kunden bespa-
ringen rätt in i kassan, säger Richard.

Precis så ska det vara, menar Per. 
Proton Lighting ska leverera snäppet över 
vad kunden förväntar sig:

– Om vi går lite längre och gör lite 
extra så känner kunden – wow, vilket 
jobb de har lagt ner! Då vill man inte 
byta ut oss som leverantör.

Hållbarhet ”Made in Småland”
Sedan ska man inte glömma bort den 
stora fördel som Proton Lighting har när 
det gäller hållbart företagande, Made in 
Småland, med omsorg om både material 
och människor.

– Att vi har lokal tillverkning är en 
styrka idag. Det är en väsentlig skillnad 
att skeppa hela armaturer från Asien eller 
köpa några enstaka LED-kort. Dessutom 
framställs råmaterialen på ett betydligt 
renare sätt här i Sverige än i Kina, säger 
Tobias.

Och här gäller det att verkligen 
påminna kunden om hållbarhetsfaktorn i 
de svensktillverkade armaturerna.

– Många vet ännu inte att vi finns 
och att deras belysningsbehov kan mötas 
av våra produkter. Det ska vi tala om för 
dem. Vi är ett upplysande företag! säger 
Per och ler.

I takt med att volymerna ökar så har också Proton Lighting under en 
längre tid sett över tillverkningen ur ett produktionstekniskt perspektiv. 
För det är när man börjar finslipa detaljer i produktionen som de verk- 
liga vinsterna blir tydliga. 

– Till exempel gjorde vi ett stort lyft på lackavdelningen förra året 
för att skapa en optimerad fördelning mellan lackering, service och off- 
line-hängning av detaljer, berättar Jordana Livancic, produktionsledare.

”En ljusberäkning av tänkt  
lokal gör installatörens jobb  

lättare eftersom skissen  
visar armaturernas antal,  

deras exakta placering och hur 
mycket ljus som krävs i lux.” 

PROTON LIGHTING

Tillväxt ur ett produktionsperpektiv

Raka flöden ger 
konkurrenskraft
Med minskade mellanlager, inventering av maskinparken 
och en förändrad layout på plåtavdelningen tar Proton 
Lighting höjd för ökade volymer. Tillverkning mot kundorder 
– just in time – blir mer effektiv än någonsin förr.

Text Gabriella Mellergårdh / Foto Amelie Bergman

Inom ramarna för projektet Plåt 2023 har flödena i plåtverkstaden setts över.

Rickard Bengtsson
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Inom ramarna för projektet Plåt 2023 har flödena i plåtverkstaden setts över.

”Det känns väldigt positivt att företaget vill utveckla 
både maskinparken och oss som jobbar här.”

Produktionsledare Jordana Livancic och operatör Robert Bogdanovic är nöjda med de nya flödena i belysningsfabriken.

Vad krävs för tillväxt?
När det gäller layouten på själva plåtavdelningen har ingen större 
förändring gjorts de senaste tio åren. Därför påbörjades projektet 
Plåt 2023 med Daniel Malveholm i spetsen och med input från 
systerföretaget Proton Engineering – som med nya ögon utifrån  
kan ge produktionstekniska tips. Jordana berättar:

– Vi har tittat på nuläge och på framtid, vad är det som krävs 
för tillväxt? Vi har kollat ställtider och produktionstider, vi har tittat 
på kritiska reservdelar och energiförbrukning. Det har hjälpt oss 
att komma fram till vad vi måste göra för att nå målet – ett effektivt 
produktionsflöde.

Här handlar det om en lång rad åtgärder. Till exempel såg man 
att onödigt kapital låg bundet i lager och mellanlager.

– Här har vi sett att vi kan minska bundet kapital och samtidigt 
vara konkurrenskraftiga på marknaden, säger Jordana.

Redan nu har mellanlagren minskat med 50 procent.
– Vi ser en viss ökning av ställtid, men samtidigt har det blivit 

ett mycket bättre flöde, konstaterar Rolf Norrman, produktionsteknik.

Kompetensutveckling för ökad flexibilitet
Inom ramen för projektet Plåt 2023 har man inventerat maskin-
parken, rensat bort sådant som behöver förnyas och därmed frigjort 
stora ytor i produktionen.

– Nu kan vi börja titta på nya investeringar, där en flaskhals just nu 
är bockcellerna, säger Rolf.

När det är klart vilken maskin som ska investeras i kommer 
också bilden av den nya layouten på plåtavdelningen att klarna.

– Redan nu har vi en vision om hur flödet ska se ut. Förhopp-
ningsvis vet vi mer redan om ett par månader, även om det kommer 
att ta lite tid att få hem rätt maskin. Tanken är att vi ska vara klara 
2023, säger Jordana.

Samtidigt som man tittar över flöden och maskinpark så har 
projektet Plåt 2023 inneburit en översyn av personalens kompetens.

– Det är viktigt att vi jobbar med kompetensutveckling så att 
fler av oss kan köra olika maskiner, säger Jordana.

Och det är en satsning som välkomnas av operatörerna. Robert 
Bogdanovic, produktionssupport, är en av dem.

– Det känns väldigt positivt att företaget vill utveckla både  
maskinparken och oss som jobbar här. Det kommer att underlätta 
för oss, göra det lättare att ställa maskinerna och minska på stressen 
när vi kan rotera mellan maskinerna, säger Robert. 
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