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Rapport från Underleverantörsmässan/Elmia
Xano-gruppens mässmonter 
var väbesökt som vanligt 
på Underleverantörsmäs-
san i Elmia som ägde rum 
mellan den 6-9 november. I 
vår monter var kontinuerligt 
20-50 personer. Uppskatt-
ningsvis var det cirka 15000 
besökare totalt under mäss-
dagarna i Jönköping.

Peter Jabrin, så heter Resinits 
nya produktionschef. Han ersät-
ter Karl-Johan Karlsson, som går 
vidare inom Xano-koncernen och 
blir vd för Segerströms i Varberg, 
specialister på skärande bearbet-
ning av små detaljer av metall.

– Det är tryggt både för mig och 
kunderna att Karl-Johan finns kvar i 
koncernen, säger Peter som gjorde 
en mjuk övergång från sitt gamla 
jobb som produktionsledare på 
Sauer-Danfoss AB i Älmhult.

– Jag arbetade en dag i veckan i 
Västervik tillsammans med Karl-Jo-
han, samtidigt som jag avvecklade 
mig själv i Älmhult.

Peter tillför viktig kompetens till 
Resinit. Sauer-Danfoss utvecklar, till-
verkar och säljer hydrauliksystem för 
arbetsfordon över hela världen. 

Elektroniken för europamarkna-
den utvecklas och tillverkas i Älmhult. 
Det handlar om avancerad monte-
ring, vilket är ett område som även 
Resinit utvecklar allt mer.
– Tidigare arbetade jag med flygel-
ektronik, där kvalitetskraven är högt 
ställda, berättar Peter.

Men lika viktig är hans erfarenhet 
från kriminalvården. Under två år 
arbetade Peter som produktionsle-
dare på ett stort fängelse. En mer 
utmanande uppgift är att svår att 
tänka sig. 

– Det var lärorikt att försöka skapa 
motivation i den miljön. Erfarenhe-
terna har jag haft stor nytta av, säger 
Peter.

Vad som lockade honom till Resi-
nit var chefsjobbet på ett framgångs-
rikt företag med avancerad produk-

tion och intressanta kunder.
– Det finns stor potential för 

Resinit att fortsätta utvecklas, inte 

Peter Jabrin ersätter Karl-Johan Karlsson som produktionschef på Resinit. Karl-Johan 
blir kvar i Xano-koncernen.

minst inom montering och med ny 
maskinell utrustning, konstaterar 
Peter Jabrin.

Ny produktionschef med 
värdefulla erfarenheter
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Rutinerad samordnare av kvalitet och miljö
Det är få som kan så mycket om 
Resinits produktion som Kurt 
Johansson. Därför är det ingen 
slump att han utsetts till företa-
gets kvalitets- och miljösamord-
nare. 

– Det är en utmanande och 
framför allt viktig uppgift, säger 
han.

Kurt anställdes på Resinit för 28 år se-
dan. Han har arbetat med det mesta, 
med undantag från svarvning.

– Förresten, jag stod vid en auto-
matsvarv i åtta månader, rättar han.

Senast utvecklade han metoder 
och jiggar för montering. Ett riktigt 
pilljobb som bland annat innefattar 
osynlig limning av glasklara detalj-
er för medicinteknisk utrustning. 
Här handlar det om absolut högsta 
kvalitet. 

Kurt har även arbetat med mät-
ningar i Resinits avancerade mätrum 
och är väl införstådd med kvalitets-
krav på mikrometernivå. 

Bättre utgångsläge för en kvalitets-
samordnare är svårt att tänka sig. 

– Miljön är en lika viktig fråga och 
nära kopplad till kvalitet, påpekar 
Kurs som ansvarar både för kvalitets-

systemet ISO 9001 och miljösystemet 
ISO 14001.

Att han lyfter fram miljön har sin 
förklaring på andra sidan kontors-
fönstret. På andra sidan havsviken 
 ligger en av landets större semester-
anläggningar och utanför den ett 
unikt och känsligt skärgårdslandskap.

– Vår påverkan på omgivande 
miljö är minimalt. Vi är mycket ange-
lägna om att det ska fortsätta vara så. 
I huvudsak påverkar vi miljön genom 

– Miljön är för oss på Resinit en lika vik-
tig fråga som kvalitet, säger Kurt Johans-
son, ny kvalitets- och miljösamordnare.

insatsvaror och energiförbrukning. 
Det är områden som vi tittar noga 
på för att begränsa vår totala miljö-
påverkan, säger Kurt.

Under hösten har han gått vidare-
utbildningar och ägnat mycket tid 
åt att sätta sig in i kvalitets- och 
miljösystemen. Det är många pärmar 
att plöja igenom, men efter nyår ska 
Kurt arbeta operativt i sin nya roll 
genom att samordna och driva på 
Resinits kvalitets- och miljöutveckling.

Resinit kommer allt längre in i 
kundernas projekt.

– Det är en utveckling som vi 
välkomnar. Ju tidigare vi kopp-
las in, desto större nytta gör vi, 
säger Erik Wallin. Därför går han 
och Andreas Hellman en utbild-
ning i projektledning.

Utbildningen ordnas av Mandator 
och pågår till fram i vår. Den utmyn-
nar i en certifiering enligt IPMA. 
Deltagarna kommer från alla tänk-
bara branscher, från konstruktör av 
cirkulationsplatser till bergforskare.

– Det är tur att vi inte bara är 
tekniker. Gruppens sammansättning 
ger många nya infallsvinklar, säger 
Andreas.

Nu vässar Resinit 
kompetensen 
i projektledning

Erik Wallin och Andreas Hellman, både 
tekniker och problemlösare hos Resinit, 
 utbildar sig till projektledare för att 
kunna vara till nytta i ett tidigare skede 
av kundernas projekt.

MER ÄN PROBLEMLÖSARE
Resinit har i många år agerat som 
problemlösare. Det kräver lyhördhet, 
flexibilitet och snabba fötter. Det är 
uppskattat av kunderna, men det är 
ännu bättre att arbeta förebyggande.

– Därför kommer vi in allt tidigare 
i kundens utvecklingsprojekt. Vi har 
ett material- och produktionskunnan-
de som vi inte behöver skämmas för, 
men projektarbete ställer särskilda 
krav, konstaterar Erik.

Examensarbete är ett eget ut-
vecklingsprojekt. Det som Erik och 
Andreas genomför handlar om att 
studera olika metoder för täthets-
provning och införa resultatet i 
Resinits produktion.

ELEKTRONIK STÄLLER NYA KRAV
– Idag testar vi med tryckluft och ned-
sänkning i vatten. Så länge produk-
ten bara består av plast så är det en 
effektiv metod, men en allt större del 
av våra leveranser innehåller elektro-

nik. Då fungerar inte vatten, säger 
Andreas.

Olika metoder ska utvärderas 
och testas. Sedan ska en eller flera 
implementeras i Resinits produktion. 
Som projekt så är det rätt typiskt 
för ett industriföretag och stämmer 
väl med de kundprojekt där Resinit 
medverkar.


