
Partex – Ett framtidssäkrat företag…



Ett framtids-
säkrat företag…



• Familjeägt företag i 3:e generationen
• Startat 1948 i Gullspång av grundaren Tore Lööf
• Industriella märksystem sedan starten
• Helägda dotterbolag i 12 länder förutom Sverige
• Stark koppling till orten Gullspång
• Omsättning ca. 300 MSEK
• Antal anställda ca. 200 personer i koncernen varav 60 i Sverige

Vilka är Partex



Partex



Partex

Frågeställning JA NEJ

Är våra produkter unika

Kan våra produkterna kopieras

Är våra produkter kopierade

Har vi en marknadsledande position

Har vi unika tillverkningsmetoder

Använder vi unika material

Är vi framgångsrika

Växer vi

Har vi några utmaningar



Framtidssäkra Partex
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Hot

&

Möjligheter

Automatisering

Digitalisering

Gröna 
investeringar

Alternativa 
Material till PVC

Minskad mtrl-
förbrukning

Återvinning/
återbruk

Medarbetare

Samhälle

Omvärld

Eget Gym

Hus på GC

Extra ledighet

Nyanlända

Loka l förankring

Home of hopes

Kenswed Hospital

Uppdrag från 
styrelsen

Nytt ERP

Ny webbshop

Robotlyftet

Nya utrustningar

Projekt med 
CIT, Chalmers, RISWE

Re-design av verktyg

Återvinner all PVC



Hållbarhets-

arbete

Påverkan

•Kartlägga vår påverkan

•Material

•Transporter

•Resor

Nuläge

•Titta på vad vi gör och har 
gjort

•Grön el

•LED-belysning
•Nya fönster

•Nytt material

•Personalfrämjande
•Gym

•Gran Canaria

•Lööf Foundation

Plan

•Ta fram en plan för det vi 
vill/kan påverka

•Exv.

• Minska användningen 
av PVC med x%

•Återvinn skrot internt

•Engångsförp. i hållbara 
material

Framtida
läge

•Sätt mål på det vi vill 
åstadkomma

•Exempel

•15% av 
materialförbrukningen 
ska vara fossilfri

•Koldioxidavtrycket ska 
minska med XX%

•X% av våra affärer ska 
ske med hållbara 
transport/energialt.

Uppföljning
kommunikation

•Följa upp

•Kommunicera
•Externt

•Internt



Utveckling

2010 2015 2020

Bygga en 
säljorganisation

Bygga en 
koncern

Bygga för framtida 
generation



Digitalisering
/

Automatisering

Målet är att våra system 
ska kunna prata med 
varandra…



Sammanfattning

• Framtidssäkra produktmaterial
• Krav från marknader och kunder
• Konkurrenterna har inte fokus på våra produkter och 

inte på hållbara material – än!
• Möjliggöra expansion på nya marknader och 

kundsegment genom existerande bolagsstruktur
• Kompetenshöjning genom samarbete med specialister 

och sakkunniga från CIT/RISE/Chalmers
Hållbara
Material



Genom samarbete kan vi få forskningshöjdens fördelar att 
synkronisera med branschspecifik kunskap och tillverkningsexpertis

Hållbara
Material



Produkt-
utveckling

Framtidens installatörer skapar sin egen märkning

Ett ”omöjligt” projekt
• Liten nog att passa i en skrivare
• Stor nog att passa ledaren 

(kabeln)
• Möjligt att ta bort ett märke ur en 

slinga
• Två material, ett hårt och ett 

mjukt
• Uppfylla std och kvalitetskrav
• ETT OMÖJLIGT UPPDRAG – ELLER?



Medarbetare
/

Omvärd




