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Teknik och teknisk utveckling har 
alltid spelat en central roll hos Po-
lykemi, som producerar plastcom-

pounds. Men den bästa effektivi-
tets- och kvalitetsutvecklingen nås 
genom att förädla medarbetarna 

enligt devisen ”den som slutar bli 
bättre, slutar att vara bra”. 

– Vi måste hela tiden arbeta 
med förbättringar och nya idéer. 
Då måste medarbetarna vara 
med på noterna oavsett funktion, 
säger Henrik Eriksson, utveck-
lingschef och civilingenjör i 
kemiteknik.

Varje enskild medarbetare har 
potential att lyfta företaget till 

framgång, bara 
engagemanget 
finns.

– För att släppa 
loss den kraften 
krävs ett tillå-
tande klimat, bra 
insyn i verksam-
heten, delaktighet i viktiga 
förändringar och beslut, samt 
yrkeskompetens, säger Roland 

Egna initiativ för att hitta kom petensen
Internutbildningar och personalprogram blev lösningen för  Polykemi 
När Polykemi AB i Ystad satsar på kundanpassade produkter 
med kreativa lösningar uteblir konkurrensen. Men då krävs 
välutbildad personal.

– Vår engagerade och kunniga personal är vår största till-
gång, säger vice vd Peter Åkesson, som själv började i produk-
tionen efter avslutad tvåårig el-tele-teknisk gymnasielinje. Roland  Heimby
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POlYKEMI AB
• Familjeföretaget grundades 

1968.
• Affärsidén är att bäst av alla 

tillverka plastcompounds 
(med precision blandas olika 
plastråvaror med additiv och 
förstärkningsmedel för att ge 
specifika egenskaper) med hög 
kvalitet till kunder globalt. 

• I Ystad i södra Sverige finns hu-
vudkontor och produktion med 
totalt 200 medarbetare.

• I Kunchan i Kina finns ett 
självständigt dotterbolag 
(försäljning, produktion). Egna 
dotterbolag/försäljningskon-
tor i Danmark, Tyskland och 
Tjeckien.

• Viktiga kunder är bil- och 
fordonsindustrin.

• Kundanpassade högteknologiska 
compounds utgör företagets nisch.

• Omsatte 915 MSEK 2011.

ARBETSFIlOSOFIN 
GOING FOR GOlD
   2005 startade Polykemi 

projektet Going For Gold för 
framtiden. Målet var att genom-
föra åtgärder för att öka alla 
medarbetares engagemang och 
ansvarskänsla samt decentra-
lisera beslutsprocesserna. Fem 
huvudpunkter arbetades fram:

1) Affärsmässighet
För att lyckas gäller:

– Kundfokus.
– Målstyrning.
– Kostnadsmedvetenhet (spara 

inte på något för att göra kunden 
nöjd, men var samtidigt sparsam 
med företagets resurser). 

2) Ansvar
   Ge ansvar, som är positivt, 

roligt, utvecklande och utma-
nande, till anställda som gärna 
tar det:

– För arbetsplatsen, uppgiften, 
sig själv.

– Delegera så långt som möjligt.
– Våga pröva nya vägar, men lär 

av misstag.
– Håll det som utlovats.
3) Respekt

   Som andra bemöts blir man 
själv bemött.

– Respekt för kollegor.
– Följ beslut.
– Lyssna på andra.

4) Samspel
– Samspel med kunder har hög-

sta prioritet. 
– Var prestigelös.
– Se helheten.
– Var med och påverka.

5) Ärlighet
– Var tydlig, rak och ärlig.
– Våga säga ifrån öppet och 

konstruktivt.
– Ge både ris och ros. 
– Lyssna och våga ompröva.

Foto: Jeanette Larsson

Tema: Kompetens



Fordonskomponenten  • 2 / 2012 17 

”Plastic compounds for 
the automotive industry

 
– developed and  

produced in Sweden”

                                Henrik Eriksson – R&D Manager
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Egna initiativ för att hitta kom petensen
Internutbildningar och personalprogram blev lösningen för  Polykemi 

Heimby, som är personalchef 
och socionom samt marknads-
ekonom.

Polykemi har en klar uppfatt-
ning om vilken kompetens som 
krävs på olika poster i framti-
den. Men utsikterna att få hjälp 
av Sveriges utbildningsväsen för 
att skaffa den är grumligare. Så 
företaget får sköta försörjningen 
självt genom internutbildning 
och projektet Going For Gold 
(se faktarutan här intill).

Det är relativt lätt att hitta 
bra personer, men svårare att 
finna folk med utbildning eller 
yrkesbakgrund som direkt fung-
erar. Detta gäller både produk-
tion och produktutveckling  

– Förr gick det att ta in nästan 
vem som helst i produktionen. 
Men nu är våra anställda spe-
cialister som vi utbildar i minst 
två-tre månader, säger Magnus 
Andersson, produktionschef, 
som började i fabriken efter livs-
medelsteknisk gymnasielinje.

Polykemi är inte främmande 
för ett nytt, modernt lärlings-
system.

– Samarbetet skola-industri 
borde öka. Vi skulle gärna bistå 
med arbetsplatsförlagd praktik, 
säger Peter Åkesson.

Tidigare samverkade företa-
get med Högskolan i Kristian-
stad rörande en polymertek-
nikerlinje. Men den lades ner. 
Liksom industriteknikerskolan 
med betald sommarpraktik, 
som 21 företag i regionen stöt-
tade 1996.

– Vi har försökt lösa utbild-
ningsvakuumet på plastom-
rådet utan att lyckas. Vi får ta 
eget ansvar för att få rätt kom-
petens, säger Roland Heimby. 

När naturvetenskapliga 
ämnen lågprioriteras av dagens 
studerande kan ökad marknads-
föring göra yrkena hos både 
tillverknings- och utvecklings-
avdelningarna mer intressanta.  

– Det gäller att finnas med 
i bilden även om vi inte kan 
påverka skolorna, säger Henrik 
Eriksson.

 Mats Ekendahl

satsar på medarbetarna. Produktionschefen Mag-
nus Andersson och vice vd:n Peter Åkesson (längst till 
vänster) är högst delaktiga i personalutvecklingen hos 
Polykemi, som internutbildar för att få rätt kompe-
tens. Närmast till vänster visar Philip Ivarsson hur han 
använder sin kunskap i produktionen av plastcom-
pounds. Överst  kollegan Patrik Jönsson, och på bilden 
under honom utför tekniske chefen Henrik Eriksson en 
kontroll i utvecklingslaboratoriet.    

Mycket snack och mycket 
verkstad. Det är vad som 
utlovas när Elmia i Jön-
köping bränner av Elmia 
Automation och parallell-
mässorna Elmia Polymer 
och Elmia Svets- och fog-
ningsteknik 8–11 maj.

Frågan om automation är en 
ödesfråga för svensk leve-
rantörsindustri. I anslutning 
till fjolårets Subcontractor 
redovisades just automation 
som en möjlig framgångsfak-
tor för den svenska industrin 
genom en enkät bland 200 
leverantörsföretag. 

Det var tankesmedjan 
Auto think som svarade för 
undersökningen.

I den framkom även att 

67 procent av de undersökta 
företagen ansåg sig vara låg- 
eller medelautomatiserade, 
samtidigt som 60 procent 
förklarade att de tror att en 
ökad automatisering skulle 
utveckla det egna företaget 
positivt.

Därför arrangeras under 
Elmia-mässorna speed dating 
för företag som vill öka sin 
produktivitet, vilket sker 
inom ramarna för Producti-
vity Connect 8–9 maj.

– Mässorna är i sig en 
viktig arena som vi nu ytter-
ligare förstärker genom att 
erbjuda både utställare och 
besökare att delta i förbo-
kade affärsmöten, säger Lina 
Kåvestam, projektledare 
för Elmia Automation i ett 
pressmeddelande.

Dags för Elmia  
Automation 8 –11 maj


