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I 40 år har jag arbetat 
inom svensk och 
internationell industri, 
i huvudsak som ledare 
samt i styrelser och 
med ägarfrågor. Sedan 
några år har jag valt 
att fokusera på Pro
vexa som VD. Provexa 
genomför tillsammans 
med mina medarbe

tare ett fantastiskt förändringsarbete som byg
ger på humanism, medarbetares erfarenheter 
och att den industriella logiken förändrats. Att 
se medarbetare utvecklas och engagerade, ger 
mig energi och lust att fortsätta! 

Om vi går 40 år tillbaka i tiden var anställda 
ofta kuggar i ett stort maskineri. Fokus låg på 
organisation, affärsplaner och budget. Sedan 
dess har kvalitet, leveranssäkerhet och produk
tivitet höjts rejält, inte minst till följd av sats
ningar på Lean och ny teknologi så som auto
matisering, robotisering och digitalisering. Av 
debatten kan man förledas att tro att medarbe
tarna minskat i betydelse. Det tror jag är fel. 
Någonstans i kedjan finns och har alltid funnits 
människor. Deras handlingar gör skillnad och 
skapar resultat. Provexa är ett gott bevis på detta.

Vi har ägnat de senaste åren åt att strukturera 
om Provexa. Utgångsläget var ett företag med 
stor potential med god kunskap om ytbehand
ling, men med dålig struktur, hög personal
omsättning och för lågt engagemang. 

En annan del av arbetet har varit att se över 
flöden och processer. Men, viktigast har varit 
att ge medarbetare förtroende, ansvar och för
utsättningar att göra ett bra jobb. Det ska vara 
meningsfullt och utvecklande att arbeta. Det 

gynnar både människan och företaget. Jag tror 
att alla har något att bidra med. Det gäller bara 
att vaska fram det goda hos varje människa. 
Detta gör vi genom vad vi kallar stödjande 
ledarskap.

En viktig åtgärd var att skapa fungerande 
strukturer (läs organisation) i ett komplext företag 
som Provexa. Vi löste detta genom att dela in 
företaget i tre specialiserade affärsområden som 
var och en fått ansvar för sin personal, teknik 
och lönsamhet. Resultaten har inte låtit vänta 
på sig. Provexa har lyft sig till det högsta seg
mentet inom ytbehandlingsbranschen och att
raherar idag medarbetare och kunder med höga 
krav på kvalitet, leveransprecision och kommu
nikation samt inte minst, innovationsförmåga.

De högt ställda kraven på medarbetare och 
organisation har utmynnat i lönsam tillväxt, 
världspatenterad ytbehandlingsmetod och kort
tidsfrånvaro under en procent.

Skälig lönsamhet är en förutsättning för 
attraktiva löner, fortsatta investeringar samt 
forskning och utveckling. I grunden handlar 
det om att människor trivs och är motiverade, 
vilket vi åstadkommer genom filosofin om 
”stödjande ledarskap”. Ekonomiska resultat är 
kvitton på att vi är på rätt väg.

Anders Hultmark, 
vd Provexa AB

Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se

Provexa  tidning är producerad av Roxx Communication Group, www.roxx.se.
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Efter samtalet frågar denna tidnings tjuvlyssnande skribent  
om det sagda betyder att Provexa går för fullt och kan välja  
bort mindre attraktiva uppdrag. 

– Visst har vi bra orderläge, men vi tar inte order som andra 
löser bättre, svarar Eric. 

I det här fallet visade det sig att kunden kunde få rätt ytbe
handling till rätt pris med ett annat produktionsupplägg. Men, 
samtidigt är detta agerande ett av Provexas tre kärnvärden, att 
kommunicera trovärdigt utan överraskningar med kunden. 

– Vi kan göra fel, men även det skall kommuniceras till kund  
i god tid – inga överraskningar säger Eric. Övriga kärnvärden  
är kvalitet och leverans säkerhet. 

Tf sälj- och marknadschef
Provexa har genom åren testat att organisera säljfunktionen på 
olika sätt. Nu har man hittat formerna. Försäljningen sköts av 
två personer, Eric Hultmark och Anton Karlsson. Från första 
oktober 2018 har Sven Öquist anlitats som tillförordnad försälj
nings och marknadschef, för att under åtta månader coacha 
Eric och Anton till att bli värdsklass. 

– En spännande utvecklingsresa, säger de båda.
De samarbetar i sin tur med tre affärsområdes chefer, vilka  

kan sina respektive processer utan och innan. Lägg till detta  
Provexas utvecklings resurser, vilket betyder att kunden utöver 
en välgrundad offert, även kan få hjälp med problem lösning och 
i särskilt krävande fall, utveckling av en ny process. 

– Nu är Provexa inne i en väldigt spännande fas med stora 
investeringar, nya ytbehandlingsmetoder och ett växande antal 
krävande kunder, sammanfattar Sven Öquist. 

Försäljning enligt Provexa: 

Inga överraskningar!
Genom att lyssna på försäljare går det 
att avgöra företagets ekonomiska läge. 
Som när Provexas säljare Eric Hultmark 
säger så här till en kund i telefon.

– Jag tror inte att vi är den optimala 
leverantören för det här uppdraget.

Vi tackar för förtroendet som samarbetspartner och
huvudleverantör av elektrolytisk och kemisk processkemi.

Atotech Skandinavien AB • Box 5 • 601 02 NORRKÖPING • Tel: 011-36 11 00 • Fax: 011-10 01 62 • information.scandinavia@atotech.com

Sven Öquist, tillförordnad marknads- och försäljningschef, tillsammans med säljarna Anton 
Karlsson och Eric Hultmark.
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Det har varit tyst ett tag om grafen, 
materialet som 2010 belönades med 
Nobelpriset i fysik. Under några år spe
kulerades det om allt fantastiskt det skulle 
användas till. Men ingen såg framför sig 
ny och revolutionerande ytbehandling. 

Det började med att Anders Skalsky, 
utvecklingsansvarig hos Provexa, läste en 
forskningsrapport om att grafen kan 
blandas ut i vatten, vilket skulle göra det 

möjligt att använda i ytbehandling. 
– Vi beställde grafen och genomförde 

tester i vårt labb. Efter omfattande utveck
lingsarbete fick vi det att fungera, minns 
Anders Skalsky. 

Attraktiva egenskaper
Grafen har ett antal attraktiva egenskaper. 
Bland annat är det elektriskt ledande, lätt 
och starkt samt sänker friktionen, egenska
per som är eftertraktade vid ytbehandling. 

– Processen som vi utvecklade fung
erade, men vi ville vara säkra på varför.  
Vi anlitade forskare som tillsammans med 
oss tog reda på svaret, berättar Anders.

Innovationspris
Förstudien finansierades helt av Provexa. 
Resultatet belönades med Innovationspris 
av den statliga innovationsmyndigheten 
Vinnova. De lämnade även bidrag så Pro
vexa kunde utveckla en färdig process 
tillsammans med forskare på Chalmers, 
Swerea IVF och ett norskt forskningsin
stitut. Omfattande provning genomfördes. 
De första provbitarna har suttit i utsatta 
lägen på fordon i mer än två år.

Från början trodde Anders och hans 
medarbetare att det skulle bli en mindre 
process än världspatenterade Earth. Där
för döptes den nya uppfinningen lite 
blygsamt till Pluto.

Stor potential
Av förhandsintresset att döma har Pluto 
större potential än Earth som i sin tur sla
git igenom snabbare än förväntat. Redan 
nu förhandlas det med de första licensta
garna för Earth. I Skandinavien behåller 

tillsvidare Provexa ensamrätten till sin 
skapelse.

– Vi kallar hela utvecklingssatsningen 
för Vintergatan. Med facit i hand borde vi 
kanske valt en större planet än Pluto, med 
tanke på potentialen.

Anders betonar att Pluto är en själv
ständig innovation och inte en uppföljare. 
Däremot är Earth den perfekta förbe hand 
lingen och resultatet av de båda i kombi
nation blir en komplett ytbehandling. 
Tänkta användningsområden är fordon, 
marina tillämpningar och byggsektorn.

Processen innehåller betydligt mer än 
bara grafen, även om materialet ligger 
bakom flera av de unika egenskaperna. 
Det är en mycket tunn lack, 10 mikro
meter, med bra korrosionsskydd och 
möjlighet att styra friktion och elektrisk 
ledningsförmåga. Dessutom kan produk
ten färgsättas i olika kulörer. Tunna skikt 
gör att metallstrukturen syns genom färgen, 
ungefär som vid anodisering. 

Nickelfritt gagnar miljön
Det är samma miljötänk bakom Pluto som 
med Earth. Skillnaden är att nykomlingen 
ger ett reptåligt ytskikt. Kombinationen 
av båda erbjuder högklassigt korro sions
skydd, utan nickel, vilket gagnar miljön.

Provexa har ansökt om världspatent för 
Pluto. Det här är den femte egenutveck
lade processen, men långt ifrån den sista. 
Enligt Anders Skalksky är namnen på sol
systemets planeter redan intecknade av 
nya idéer.

En kombinerad produktionsline för 
Pluto och Earth håller på att byggas. Den 
ska vara i drift under 2019.

Världspatent på Provexa Pluto©

Provexa följer upp succén Provexa 
Earth© med den patentsökta proces-
sen Provexa Pluto©. Med hjälp av 
bl.a. grafen får ytbehandlingen helt 
nya egenskaper, som elektrisk 
lednings förmåga och friktion. Nu 
byggs en fullskalig produktionslinje.

– Pluto har tack 
vare grafen flera 
unika egen-
skaper, säger 
Anders Skalsky. 

Provexa fyller fabriken med egenutvecklade och patenterade processer.
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Den nya enheten ska vara i full pro
duktion från ingången av år 2019 och 
består av 55 bad och 110 stationer. Till 
stationer räknas även påhängning, buf
fertar och liknande. Sedan tidigare finns 
en line för Earth, ED och Pulver. Den 
nya linen skapar unika möjligheter för 
ytbehandling.

Miljövänlig ersättare
Det är redan trångt i fabriken så hur bär 
man sig åt för att få plats med en så här 
stor line?

– Vi har pensionerat den gamla zink
nickel linan. Därför har vi plats, säger 
Anders. Earth och Pluto är fullgoda och 
miljövänliga ersättare för ZinkNickel. 

Titeln är servicechef, men han leder 
även installationer av nya processer. På 
serviceavdelningen arbetar även Piotr 
Nowicki. 

– Dessutom anlitar vi projektfolk 
med specialistkompetens, säger Anders. 

Unik kompetens
Eftersom Provexa leder projekten och 
även utvecklar processerna, finns en 
unik kompetens i huset även under drift. 

Det här är vare sig första eller sista 
gången som Anders installerar en ny 
och egenutvecklad process hos Provexa. 
Företagets ökade satsning på forskning 
och utveckling kommer löpande att 
generera nya investeringsbehov. 

Ny line för 
Provexa 
Pluto©

Anders Sabel i det som ska bli en ny produktionline med 110 statio-
ner. Här blir nya och grafenbaserade Pluto verklighet.  

Under de senaste åren har Provexa byggt och 
investerat närmast kontinuerligt.  Det håller Anders 
Sabel och hans medarbetare fullt sysselsatta.

– Nu bygger vi en ny ytbehandlingsline för 
Pluto, berättar han.

Portalrobotar till nya linen för den världsunika Plutoprocessen.
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Pärmar blir allt mer sällsynta på företa
get. Allt mer sköts digitalt. Inga utskrifter, 
ingen inmatning av handskrivna blanketter. 
Det mesta går digitalt mellan datorer och 
till operatörernas surfplattor. 

Frigör tid
Nu skulle man kunna göra ett nummer av 
det att Provexa gör en miljöinsats genom 
att spara på papper. Det är inte skälet. Digi
taliseringen syftar till att höja kvaliteten 
och frigöra tid för det viktiga på företaget: 
Kundkontakter, produktion och utveckling. 
För att tala leanspråk så ska ”muda”, allt 
slöseri, rensas bort för att använda mer av 
tiden till nytta för kunder och medarbetare.

Men det är inte helt lätt, eftersom  
Provexa verkar i en liten och traditionell 
bransch där papper fortfarande är standard. 

– Det är ont om standardiserade pro
gramvaror som passar våra behov, säger 
Mikael. 

Utvecklar eget IT-stöd
Istället utvecklar man själv det optimala 
ITstödet med hjälp av underleverantörer. 
Det nyligen driftsatta systemet som bin
der ihop laboratoriet och produktionen 
är ett sådant exempel. Provexa talade om 
hur det skulle fungera och Chalmers bistod 
med genomförandet. Resultatet har fått 
namnet Line Tool. 

– Fördelen är att vi får vad vi behöver 
och slipper en massa funktioner som vi 
aldrig kommer att använda. Kopplingen 
till affärssystemet gör att vi bara skriver in 
uppgifterna en gång och kan återanvända 
dem i det oändliga utan att någon skriver 
fel, säger Mikael. Rätt information ger rätt 
kvalitet till slutkund.

För bildens skull tar Mikael en av pär
marna och håller den över papperskorgen. 
Men den hamnade aldrig där. I ett miljö
certifierat företag blir det källsorterad 
återvinning.

Skälet till digitalisering: Kvalitet

IT-chefen Mikael Hultander är i full färd med att avveckla pärmar 
och papper. 

I hyllan bakom Mikael Hultander, IT-ansvarig på  
Provexa står några pappersfyllda pärmar. 

– Det är sånt som jag glömt att kasta, förklarar han. 
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En stor del av laboratoriets arbete är 
att kontrollera processerna. Samtidigt 
som antalet provtagningar ökar, innebär 
en digitalisering att allt mer sker auto
matiskt. Därmed frigörs tid för framåt
syftande arbete.

Ny titreringsrobot
– Vår senaste investering är en titrerings
robot, berättar laboratoriets chef Fredrik 
Stewart. 

Det är en liten men imponerande 
apparat som kostar lika mycket som en 
ny personbil. Titrering är en vanlig metod 
för kemisk analys, som alla känner till 
från kemilektionerna i skolan. Droppa en 
lösning i provet och invänta färgomslag. 

Roboten laddas med ett antal prov. 
Sedan sköter den titreringen, avläser färg
omslag med en sensor och går vidare till 
nästa prov. 
– Den ersätter 7080 procent av det 
manuella arbetet, berättar MarieLouise 
Niklasson. Roboten är dessutom bättre 
på att se färgomslag än människor, sär
skilt om antalet prov är stort. 

Resultaten går in i laboratoriets data
system och överförs till ett antal surf
plattor i produktionen, med en instruktion 
om vilka tillsatser som ska göras i varje 

enskilt bad. Med finns även säkerhets
datablad för aktuella kemikalier. Status i 
produktionen visas även på stora skär
mar runt om på företaget. Är ett prov 
underkänt, markeras det med röd färg, 
fram till att problemet är åtgärdat. 

Utvecklar världspatent
Genom att en stor del av löpande ana
lyser automatiseras, frigörs resurser för 
forskning och utveckling. I laboratoriet 
har tidigare fem nya ytbehandlings metoder 
utvecklats, senast världspatenterade Pro
vexa Earth© och nya patent sökta Pluto. 

Laboratoriet har sedan tidigare bland 
annat en atomabsorbtionsspektrometer, 
automatisk ytbehandlingsline och salt

dimmeskåp. Senaste investeringen på 
den kanten är ett nytt ACTskåp som 
ger större möjligheter för accelererade 
korrosionstester.  Provexa är rustat för 
fortsatt innovation!

Digitaliseringen frigör tid 
för forskning och utveckling
Provexas laboratorium blir allt mer en 
plats för forskning och utveckling.
Nu har lokalytan tredubblats. Här 
finns nu även utrymme för expansion. 

Provexas laboratorium har fått tre gånger så stora lokaler och ny avancerad utrustning. Fr v Fredrik Stewart och Marie-Louise Niklasson.

– Den nya titreringsmaskinen sköter 70–80 procent av alla analyser automatiskt, säger Marie-
Louise Niklasson. 

Nytt ATC-skåp för accelererade korrosionstester.
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Hemligheten är ett entresolplan. 
Denna andra våning har tidigare bara 
varit utbyggd till drygt hälften. Här finns 
tre samverkande liner: förbehandling med 
Provexa Earth©, ED och pulverl ackering. 

Allt gods har tidigare transporterats 
upp och ned med en hiss, visserligen 
stor, men ändå har det varit en flaskhals. 
Dessutom var flödet i produktion inte 
optimalt. 

– Nu har vi byggt ut entresolplanet 

med 800 kvadratmeter, berättar Per Lindell, 
chef för affärsområdet Protection & Paint. 

I änden av den nya delen har två hissar 
installerats för ankommande gods. 
Maskinerna på övervåningen har place
rats om och byggts till, bland annat med 
två buffertsteg. Gamla hissen används 
numera endast för utgående gods.

– Vi har fått ett mycket effektivare 
flöde och 50 procent högre kapacitet, 
konstaterar Per.

Förbättrad arbetsmiljö
Utbyggnaden har även förbättrat arbets
miljö och ergonomi, vilket uppskattas 
av medarbetarna.

– Det är mycket bättre än när jag 
började på företaget för drygt två år 
sedan, säger Wicthor Viklund och kolle
gan Hugo Chavarria instämmer. 

Resurssnålt flöde
En annan flaskhals har varit övergången 
mellan ED och pulverlackering. Tidigare 
har EDlackade detaljer lagts i pallar och 

MATERIALHANTERING FÖR STORA OCH SMÅ PROJEKT
Lösningar för krävande företag i över 50 år
ABB • AGA Gas • Alackering • Alucrom • Atlas Copco • Belgatom • Bharat Forge • BMW • Componenta • Danfoss • Electrolux • Ford • ICA • Inwido • Leba industriservice • Lafuma 
Le Creuset • Mubea • OPEL • OSTP • Ovako • Pallco • Permascand • Provexa • Saab • SAPA • SAS Catering • Scania • SONACA • Toyota • VBG • Volvo

www.hjort.comMATERIALHANTERING FÖR STORA OCH SMÅ PROJEKT
Lösningar för krävande företag i över 50 år
ABB • AGA Gas • Alackering • Alucrom • Atlas Copco • Belgatom • Bharat Forge • BMW • Componenta • Danfoss • Electrolux • Ford • ICA • Inwido • Leba industriservice • Lafuma 
Le Creuset • Mubea • OPEL • OSTP • Ovako • Pallco • Permascand • Provexa • Saab • SAPA • SAS Catering • Scania • SONACA • Toyota • VBG • Volvo

www.hjort.com

Större yta för effektivare 
flöde och högsta kvalitet
Den största förändringen hos Provexa under det gångna året är att 
produktionsytan vuxit med 800 kvadratmeter. Men det syns inte på 
utsidan. Samtidigt har flödet genom fabriken förbättrats. 

– Flödet har förbättrats med 50 procent, berättar Per Lindell, chef för affärsområdet Protection & Paint. Sakib Velic har arbetat på Provexa i snart 20 år 
och anser att kvaliteten blir bättre för varje år. 
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Vi tar oss an små och stora projekt
”Vi skräddarsyr en lösning efter dina behov”

magnus@mdentreprenad.se | 070-438 07 97 | www.mdentreprenad.se

körts med truck till pulverlinen. Nu lig
ger linerna sida vid sida och produkterna 
hängs direkt över till transportören som 
löper genom pulverbox och ugn. Där efter 
packning och ned till utgående färdig
lager. Ett ”leant” eller resurssnålt flöde.

– Interna transportskador är borta och 
kvaliteten har blivit superbra, säger skift
ledaren Johan Jellbo samtidigt som han, 
Patrik Ramfjord och Jonas Johansson 
hänger på gods. 

Kan man verkligen lita på det? Frågan 
går till Sabik Velic, som arbetat på Provexa 
sedan 1998. Hans uppgift är att kontrol
lera och packa.

– Kvaliteten har blivit ännu bättre, 
lyder beskedet samtidigt som han vrider 
och vänder på produkterna innan de 
slås in i skyddande material för vidare 
transport via Provexas utgående lager 
rakt in i kundens produktion. – Arbetsmiljön har blivit mycket bättre, säger Hugo Chavarria och Wicthor Viklund.
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Johan Rydén är skiftledare på manuella avdel
ningen. Han beskriver sina domäner även som en 
utbildningsavdelning, där man lär sig hur olika 
processer fungerar. Det är ungefär som inom 
bearbetande industri, kunskaper i manuell svarv
ning är den bästa grunden för att programmera 
CNCstyrda maskiner. 

– Varje steg görs manuellt och här testar vi 
även ut processerna innan de förs över till kom
bilinen, berättar han. 

På avdelningen finns ett 100tal processer plus 
olika typer av efterbehandling, t.ex. borstning. 
Dessutom kan flera av processerna kombineras 
med varandra, vilket ger ännu större möjligheter. 
Provexa är t.ex. relativt ensamma om att ytbe
handla magnesium utan sexvärt krom.

Inskolning 
En av dem som skolade in sig på den manuella 
avdelningen är Mikaela Johansson, idag skift
ansvarig för kombilinen. 

– Jag hade aldrig hört talas om ytbehandling 

innan jag anställdes på Provexa, avslöjar hon. Nu
mera är hon väl insatt i processerna och upp skattar 
att det finns mycket att lära sig inom området. 

Förebygger och åtgärdar
Filip Larsson är kvalitets och produktionstekniker 
inom affärsområdet. Hans jobb är att upptäcka 
och förutse fel, vilka ska åtgärdas och i nästa steg 
förebyggas.

– Vi är betydligt vassare idag än för några år 
sedan, både vad gäller kvalitet och miljö. Det är 
fortfarande processer som strular, men oftast är 
det enkla grejer. Vi blir allt bättre på att förebygga 
och åtgärda innan felen uppstår, säger han. 

Utmaningen just nu är att förbättra ergonomin. 
Ny teknik ger möjligheter som var science fiction 
för inte så länge sedan. Det handlar även om att 
frigöra tid så att medarbetarna kan ägna sig åt 
vad de kan bäst: Ytbehandling. 

I affärsområdet ingår även trumlinen. Den 
innehåller en specialare som är värd sin egen 
artikel. 

Galvano är både skola  
och storskalig produktion
Galvano är ytterligheternas affärsområde.  Det rymmer såväl den manuella 
avdelningen som trumline och den helautomatiserade  kombilinen med 
över 180 processteg. Men viktigast är medarbetarnas kunskaper. 

– Vi är betydligt vassare idag än för några år sedan, både vad gäller kvalitet och 
miljö, säger Filip Larsson, här tillsammans med Emina Rekanovic.

Mikaela Johansson började på manuella avdelningen och är idag skiftansvarig för 
kombilinen.

– Manuella avdelningen ger många möjligheter och 
kunskap om ytbehandling, säger Johan Rydén.

Efter skola, arbete på annat håll och tre år som eko-
nomiassistent på Provexa har  Oscar Hultmark växlat 
över till produktionsberedare, planerare och stf 
affärsområdeschef för Galvano.Det betyder att han 
även arbetar kvällar.

– Det gör flertalet ledare och produktionstekniker på företaget, 
minst var femte vecka, säger han. 

Efternamnet säger att pappa är företagets VD. Men i det 
här sammanhanget spelar det mindre roll. Oscar förstår 

numera varför hans far är så fascinerad av ytbehandling. 
– Det vi sysslar med är viktigt för slutproduktens kvalitet, 

miljön och för tillverkningsindustrin. Nästan alla metallbitar 
som produceras behöver någon form av ytbehandling, säger han.

Jobbet är delvis i produktion och arbetsbytet betyder att 
han numera även kör truck om det behövs. I nästa steg vill 
han lära sig mer om ytbehandling. På frågan hur länge han 
tänker stanna blir svaret:

– Fram till pensionen som det känns idag. Provexa är en 
bra arbetsplats där det finns möjligheter att utvecklas.

Ledarskap betyder bland annat kvällsskift

Oscar Hultmark
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Trumlinen är avsedd för ytbehand
ling i stora volymer av små detaljer. Vid 
vårt besök ytbeläggs hyllbärare till bok
hyllor. Processen är helt automatiserad. 
Produkterna ligger i en inplastad Europa
pall med krage, som lastas in och vänds 
upp och ned. 

Maskinen väger innehållet och förde
lar det på flera trummor. Den optimala vikten ligger på 3050 kg per trumma 

beroende på material och ytbehandling. 
Operatörens arbete handlar efter 

inlastningen om att kontrollera processen 
och när den är klar, göra ett antal prov 
på varje tillverkningssats. Skikten är så 
tunna att den utrustning som normalt 
används, för att mäta tjockleken, inte 
fungerar. 

Lösningen heter röntgen. Mätmaskinen 
kontrollerar tjockleken och visar samti
digt en extremt uppförstorad bild av ytan.

– Varje batch kontrolleras och om 
kunden så önskar skickar vi med proto
koll, säger Patrik Rohdin. Trumlinen 
ingår i affärsområde Galvano.

I handen håller han en pärm med 
texten ”Kalibrera i tid”. Och det är vad 
han är i färd med att göra. Alla mätdon 
och pumpar kalibreras regelbundet. Han 
tar med oss på en sväng i fabriken.

– Här är pumparna som står i tur för 
kalibrering, säger han och visar utrust
ningen som doserar kemikalier i baden. 

Hur mycket som ska sättas till avgörs 
med regelbundna provtagningar som 
analyseras av Provexas eget laboratorium. 

Resultaten skickas sedan ut till varje 
ansvarig i produktionen till en surfplatta. 
Här står vilka volymer av olika kemika
lier som ska sättas till för att badet ska 
komma i balans.

– Förr fick vi uppgifterna på papper, 
nu via surfplattan. Det är snabbare och 
säkrare, säger Mirek.

Satsning på digitalisering
Det här är en del av Provexas pågående 
satsning på digitalisering. Mirek har varit 
på kurs i ämnet med deltagare från andra 
företag. 

– Mitt intryck är att vi kommit längre 
än många andra, säger han. 

Regelbunden kalibrering och digita
liserade provtagningsrutiner minskar 
risken för fel och att dessa upptäcks i ett 
tidigt skede, innan de hinner påverka 
produkternas kvalitet.

Kalibrering och digitala rutiner 
åtgärdar felen innan de uppstår

– Vårt mål är att vara bäst, inte störst, säger 
Mirek Olszewski.

Mirek Olszewski har arbetat på Provexa 
i 32 år, numera med kvalitet, kemi och 
teknik inom affärsområdet Galvano. Han 
har ett tydligt mål i sitt dagliga arbete.

– Vi strävar alltid efter att vara bäst. 
Inte störst, men bäst som det står i vår 
vision.

Här är hårstrån grova!
Hur kvalitetssäkrar man ett ytskikt 
som bara är bråkdelen av ett hårstrå? 
Provexa tar hjälp av röntgen.

– Vi kan kontrollera skikt på några 
mikrometer, berättar Patrik Rohdin 
som ansvarar för trumline. 

Patrik Rohdin lastar in gods i den helautomatiska trumlinen. 

Ytbehandling av små produkter i stora volymer.

I varje batch kontrol-
leras ett antal pro-
dukter med röntgen. 
Skicktjockleken är 
en bråkdel av ett 
hårstrå. 
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Provexa är ensam i hela Norden om 
att vara s.k. Licensed applicator för 
Geomet®. Metoden har utvecklats och 
ägs av NOF Metal Coating med licens
tagare över hela jordklotet. De nöjer sig 
inte med att licensiera ut metoden och 
leverera insatsvarorna. 

– Vi blir regelbundet kontrollerade av 
NOF, så att vi uppfyller deras högt ställda 
kvalitetskrav, berättar Daniel. 

Expanderad produktion
Anläggningen består av en hängline och 
en trumline. Den förstnämnda har byggts 
om rejält under senare år, bland annat med 
ny ugn. På trumman pågår omfattande 
förbättringsarbeten.

– För drygt fem år sedan byggde vi 
nya lokaler för Geomet®. Vi har expan
derat produktionen så långt det går inom 
befintliga väggar. Det finns inte plats för 
en större trumline. Istället inriktar vi oss 
på att effektivisera befintlig utrustning, 
förklarar Daniel. 

Världsledande metod
Det finns olika sorters zinkflakebehandling. 
Geomet® är den världsledande metoden, 
inte bara på grund av dess korrosions
skyddande egenskaper. Den är även vatten
baserad och fri från sexvärt krom. 

Provexa står nu inför en liknande 
utveckling med egenutvecklade ytbe

handlingsmetoder, patentsökta Pluto och 
världspatenterade Earth. De första avtalen 
med ”licensed applicators” är under 
förhandling och framgångarna med 
Geomet® visar på potentialen. 

För kunderna spelar det mindre roll 
vem som äger patenten. Det viktiga är 
att leverantören uppfyller kvalitetskraven. 
Det gör Provexa med Geomet®. 

Världsledande rostskydd 
med licens och vatten

– Vi är ensamma i Norden om att vara licensierad för ytbehandling med Geomet®, berättar affärsområdeschefen Daniel Hedling.

Hur spridda kan Provexas egna processer bli när de licensieras ut till ytbehandlare 
över världen? Svaret finns redan i fabriken i form av två liner för Geomet®. 

– Det är en mycket tålig rostskydds behandling som används i de mest utsatta 
miljöerna, säger Daniel Hedling, chef för affärsområdet Zink Flake.

Effektivisera	ditt	affärssystem
för	bättre	resultat

Skeppsbron 5 - 6
411 21 Gothenburg

+46 (0) 31 68 78 80
+46 (0) 8 411 63 30

info@calvia.se
interpon.gbg@akzonobel.com  •  www.interpon.com

Leverantör till Provexa
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METALOR®

Din guld och silverleverantör!

CURATOR.SE   RING 010 - 762 40 00

FJÄLLBACKA · STRÖMSTAD · ED · UDDEVALLA · GÖTEBORG 

ELINSTALLATION · IT/TELEKOM · LARM · LÅS
INDUSTRI- & FASTIGHETSAUTOMATION

Hon har arbetat med företagets mest 
avancerade maskin, Kombiline, i åtta år 
varav halva tiden som skyddsombud. Alla 
som känner Anette, vet att hennes posi
tiva yttrande inte beror på inställsamhet. 

– Det har blivit mycket bättre på 
senare år. Företaget satsar både på 
arbetsmiljön, senast med ny ventilation, 
och på personalens trivsel, säger hon.

Det är inte bara personalen som mår 
bra av god arbetsmiljö. Det avspeglar sig 
även i att medarbetarna blir kvar och att 
korttidsfrånvaron minskat dramatiskt. 

Säkerhet kommer alltid först
– Varje dag startar med ett morgonmöte 

där säkerheten är första punkten. Vi för
söker fånga upp alla oj så att det inte 
slutar med ett aj. Säkerheten kommer 
alltid först. 

Samtidigt är inget så bra att det inte 

kan bli bättre. Arbetsmiljön är därför en 
självklar del i det ständiga förbättrings
arbetet. På Provexa ska människor kunna 
vara ett helt yrkesliv med trivsel och 
hälsan i behåll!

Skyddsombudet Anette Frisk och Graziano Ravizza.

Bra arbetsmiljö lönar sig
Ytbehandling är ett ord förknippat med 
allehanda dofter och tveksam arbets-
miljö. Så är det inte längre på Provexa. 

– Företaget förstår att det lönar sig 
med friska medarbetare som trivs, 
säger skyddsombudet Anette Frisk. 
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•  Anläggningar för alla typer
 av processer.
•  Automation med egna styrsystem.
•  Vattenreningsanläggningar.
•  Ombyggnader och komponenter.
•  Kemiska processer.

DELTALIFT 601 – Kompakt
takgående transportör

för mindre anläggningar.

SLOTRONIC-PRO® win
Schlötters egna styrsystem.

Schlötter Svenska AB
Norra promenaden 29, 602 83 Norrköping

Tel. 011-36 28 40
Håkanstorpsvägen 1, 330 33 Hillerstorp

Tel. 0370-37 50 80

www.schloetter.se Innovativa och kund-
anpassade lösningar.
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För Emma Wikfeldt blev jobbet på Provexa 
den perfekta kombinationen av vad hon är 
utbildad till och har jobbat med. 

– Jag är civilekonom och har arbetat  
med inköp av bland annat ytbehandling, 
förklarar hon. 
Efter semestern tillträdde hon tjänsten som ekonomiassistent på 
Provexa. Hennes uppgift är att tillsammans med Emanuel Cedertamm 
arbeta med ekonomi, administration och inköp.

– Jag gillade företaget redan när jag var på anställningsintervju. Platt 
organisation, nära till VD och så frågade de vilka förväntningar jag hade 
på cheferna, berättar Emma. 

Frågan har sin förklaring i det stödjande ledarskap som kännetecknar 
Provexa av idag. Chefens uppgift är att underlätta för medarbetaren att 
göra sitt jobb.

Provexas inriktning skiljer sig från det mesta som brukar locka civil
ekonomer. Ytbehandling, vad är det? Men så reagerade inte Emma.

– Jag hade en bild av vad det handlade om från min tid som inköpare, 
även om jag inte hade några djupare kunskaper. Det är ett jätteintressant 
område och stämningen är avspänd. Här får man vara sig själv, säger hon. 

Förutom att vi jobbar med att utveckla nya 
ytbehandlingar som gjort att vi slutat ytbehandla 
med bland annat ZinkNi så jobbar vi aktivt 
med att minska förbrukningen av kemi bland 
annat genom att digitalisera provtagningarna 
vilket i sin tur leder till att baden får längre 
livslängd och vi påverkar miljön mindre. Att  
vi tar fram ytbehandlingar som skyddar bättre 
mot korrosion gör också att detaljens livslängd 
förlängs och det i sin tur gör att miljön påver

kas mindre. Operativt jobbar vi med att vara 
resurs snåla genom att minska förbrukningen av 
t ex el, gas, kemi, transporter etc.

 
Lagersystem för kemihantering
I samband med att vi startat igång lagerfunk
tionen för hantering av kemi i vårt affärssystem 
så har vi också passat på att göra en ordentlig 
rensning av antal artiklar i lager och aktivt för
sökt halvera antalet. Detta har fallit väl ut och 

det tidigare så fulla lagret börjar det nu finnas 
lite platser över i. Att minska antalet produkter 
gör att vi får färre ”hyllvärmare”, lägre inköps
priser och blir mindre känsliga för om det är 
leveransproblem på någon enstaka artikel. 

Lagersystemet för kemihantering gör också 
att vår uppföljning av respektive line blir mer 
exakt samt att säkrare information underlättar 
för vår personal.

Text: Emanuel Cedertamm

www.tapflo.se

Pumpar och filter för 
ytbehandlingsindustrin

Tfn: 0303-14050 | info@tapflo.se

Emma Wikfeldt, ekonomiassistent som tidigare köpt ytbehandling, här tillsammans 

med Emanuel Cedertamm. 

ADCOAT EXPANDERAR
För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på våra tjänster har vi till 
kärnverksamheten i Kungälv adderat en filial i Göteborg. Här fokuserar vi på 
pulverlackering. Vi får möjlighet att bredda verksamheten, korta ledtiderna 
och samtidigt bibehålla det lilla bolagets flexibilitet. - Det handlar också om att 
riskminimera. Vi kan enkelt förflytta produktion mellan lokalerna vid behov. På så 
sätt kan vi säkra leveranserna till våra kunder som är väldigt beroende av våra 
tjänster och produkter, säger Behnam Tayebi, vd på ADCOAT.

Vi är teknikföretaget som tar fram helhetslösningar inom 
avancerad industriell ytbehandling och legotillverkning av in-
gående komponenter. Vårt erbjudande är brett och inkluderar 
industriell lackering med pulverlack eller våtlack, lasergravyr, 
screentryck och industriell värmeteknik. Vi designar och tillverkar 
även detaljlösningar till större industriella enheter, exempelvis 
IR-element för tork- och härdprocesser och guldbeläggning av 
kvartsglas och keramiska plattor.

Vårt helhetstänk och omfattande leverantörsnätverk gör att vi både 
kan införskaffa komponenter vid behov och ta dem hela vägen till 
en komplett enhet. Vi ombesörjer mekanik, utför monterings- 
arbeten så som insatsgängor, nitning, limning, stansning mm.   
– allt enligt dina önskemål.

NÄR DU BEHÖVER EN LÖSNINGSORIENTERAD 
PARTNER SOM SER HELHETEN

Du vinner tid och sinnesfrid helt enkelt.

HÖG KVALITE – RÄTT PRIS – RÄTT TID

KVALITÉ – För oss innebär det att vara lyhörda och sträva efter ständiga förbättringar

ADCOAT har över 40 års erfarenhet i branschen och är miljö- och kvalitetscertifierade enligt 
ISO. Våra kunder står alltid i centrum. Vi strävar efter en djupgående förståelse för krav och 
önskemål. Vi arbetar enligt Toyotametoden 5S och verksamheten är i ständig utveckling. 

SW Advanced Coating – Traktorgatan 9, 442 40 Kungälv – Backa Bergögata 13, 422 46 Hisings Backa  
Kontakt: info@adcoat.se / +46 (0)303 24 56 30

Legotillverkning - Industriell lackering – Lasergravyr – Screentryck – Industriell värmeteknik

VI TACKAR FÖR FÖRTROENDET – PROVEXA OCH ADCOAT HAR ETT 
OMFATTANDE SAMARBETE SEDAN 80-TALET

sw advanced coating_88442.indd   1 2018-10-08   06:45

Energieffektivt inneklimat
Vi tar helhetsansvar för era värme-, ventilations-,

kyl- och värmepumpsanläggningar
Energioptimering • Nyinstallation • Service & underhåll

För optimal styrning och reglering använder vi oss av Bastecs BAS2.
Ett komplett system för fastighetsautomation

www.jwh.se

Civilekonom som köpt ytbehandling

Aktiva miljöval för nästa generation
Mycket om inte nästan allt arbete som sker på Provexa handlar om att minska 
påverkan på miljön, precis som visionen säger ”Tillsammans skall vi utveckla 
ett hållbart samhälle genom aktivt miljöval och förbereda för nästa generation”. 
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OM PROVEXA

Provexa är en av de ledande 
ytbehandlarna i Europa. Provexa  
utför ytbehandling för krävande  
industri genom ett brett och  
modernt processutbud. Allt under  
ett tak. Vi omsätter 120 MSEK och  
är 90 medarbetare.

”Surface technology”

Roxx Communication Group AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
Provexa AB
Gamlestadsv. 303
415 25 Göteborg

PROCESSER
Exempel på våra 80 processer:
• Anodisering (natur och svart)
• Betning
• Brunoxid
• ED-lack
• Elektrolytisk polering
• Fosfatering  (järn och zink)
• Förkoppring (alkalisk och sur)
•  Förgyllning  

(dekorativ och teknisk)
• Förmässing
•  Förnickling (glans, matt,   

sulfamat och PP207)  
• Försilvring 
• Förtenning (blank, matt)
•  Förzinkning (blank, gul och  

svart samt med sealing)
• GEOMET® (GEOBLACK®)
• Glansförkromning (+3)

• Grönpatinering
•  Kemisk förnickling  

(mellan, högfosfor)
•  Kromatering av alumi nium  

(gul och blank)
• Kromfri passivering
• Mässingsoxid
• Nicolloy
•  Passivering av alu mi nium  

• Passivering rostfritt
• Provexa Earth©

• Provexa Pluto©

• Pulverlackering
•  Svartoxidering  

(mäss ing, stål, rostfritt)
• Zink (höglegerad)
•  Zinkjärn

PRODUKTIONS LINJER
Affärsområde  
Protection & Paint 
• Provexa Earth© och ED-lack
• Provexa Pluto©

• Pulverlina

Affärsområde Zink Flake
• GEOMET® hänglina 
• GEOMET® trumlina 
• Zink häng lina

Affärsområde Galvano
• Kombi hänglina
• Trumlina nickel/tenn 
• Manuell avdelning

LABORATORIUM
• Analys och FoU-verksamhet
• Produktion i labskala
•  Automatlina för  
produktion/utveckling

•  Korrosionsprovning 
(Saltspray, ACT, VDA)

• Konstruktionsstöd
• Inköpsstöd
• Utbildning

Provexa AB
Gamlestadsvägen 303  
415 25 Göteborg
Telefon: 031-43 07 70
E-post: info@provexa.com
www.provexa.com

www.provexa.com
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