
 

 
"… andan finns kvar, det är en av våra 
framgångsfaktorer…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Anders Gustafsson och är chef för Teknisk 

Marknadsservice, där bland annat kulörlaboratoriet, måleriverkstad, 

industrilaboratoriet och förpackningar ingår. Jag försöker skapa så 

bra förutsättningar som möjligt så att medarbetarna kan göra ett så 

bra jobb som möjligt – det är chefens roll tycker jag. Vi jobbar 

mycket med service och det är vi väldigt bra på faktiskt. Vi är 

duktiga helt enkelt! 

Jag har fått äran att vara lucka 24. Jag är inte den som jobbat 

längst här, men nästa år är det 35 år! Det är ett tecken på att det 

har varit ett omväxlande jobb. Jag tror inte det finns så många 

företag med så många anställda som jobbat så länge och är så 

alerta och på hugget. Det är ett stort företag som ändå ibland kan 

upplevas som ett litet fint familjeföretag. Andan finns kvar, det är 

en av våra framgångsfaktorer.  

På g just nu: 

Jag avslutar året, går igenom allt som varit och försöker stänga böckerna så att jag kan börja på nytt 

2016. Jag kontrollerar att alla rapporter är skrivna, protokoll är klara så att det inte ligger gamla 

surdegar kvar till nästa år. Sedan kan vi i lugn och ro gå på en bra och välförtjänt ledighet, det gäller 

oss alla.  

Bäst 2015 

I år har jag haft förmånen att jobba med många nya spännande projekt med utvecklingsavdelningen. 

Det har varit mycket nytänk. Några av projekten har gått väldigt bra, det är riktigt roligt. Vi har bland 

annat tagit fram helt nya förpackningslösningar, och det ska bli väldigt spännande att se hur de tas 

emot. Det var också ett fantastiskt år när det gäller vår försäljning. Vi gör totalt sett ett väldigt bra år 

och det ska alla ta åt sig av. Alla funktioner har verkligen gjort ett bra jobb! 

Fokus 2016  

Under nästa år ska vi utveckla ännu mer och göra ännu bättre saker. Det ligger en del i pipelinen inför 

hösten som väntar på att lanseras. Och så får vi se hur våra nya produkter som släpps på vårkanten 

tas emot av våra kunder. Det händer mycket nu, och alla på utvecklingsavdelningen bidrar verkligen.  

Det här visste kanske inte alla om mig:  

Jag spelar fiol sedan många år, det är en av mina stora fritidssysselsättningar. Jag spelar mest 

klassiskt och allt från kammarmusik upp till stora symfonier med olika orkestrar. Den första konserten 

nästa år är på trettondagen i St Görans kyrka, sedan fortsätter det. Det ska bli mycket roligt! 
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