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Inledaren
Entreprenörskap och kreativitet
Vaggeryds kommun är en industrikommun
med många fina företag som har lojala,
kunniga och entusiastiska medarbetare.
Ska samhällen och mindre kommuner, som
Vaggeryd, fortsätta att utvecklas och vara en
attraktiv plats att bo, leva och verka på måste
hela tiden viljan att expandera finnas och
entreprenörskap och nyföretagande underlättas och uppmuntras. På så sätt skapas fler
företag och fler arbetstillfällen och vi får ett
starkare och trevligare samhälle med tillväxt.
När jag för första gången träffade Kerstin
Nordenstam, 2011, och hörde talas om ReMidaprojektet, som sedan blev Kreativt Återanvändningscenter, såg jag en framtida möjlighet
att öka kreativiteten, nyfikenheten och teknikförståelsen hos ungdomarna i hela skolan och
i alla åldrar. Och därmed underlätta kommande
jobbrekryteringar och få ett Fenix där alla
tekniklinjer är fyllda med teknikintresserade
ungdomar.
Efter att flera gånger ha hört en målmedveten och entusiastisk Kerstin Nordenstam
och hennes idéer och planer för projektet, var
det ett enkelt beslut för Mastec att upplåta
lokaler för att starta arbetet.
Idag är närmare 80 företag anslutna och
levererar regelbundet in material som sedan

används i undervisningen på kommunens
skolor, förskolor och fritidshem. Projektet är
så här långt en stor framgång tack vare ett
fantastiskt samarbete mellan näringsliv,
kommun, skola och medborgare.
Utan företag och tillväxt i kommunen
kommer urbaniseringen att fortsätta i allt
snabbare takt. Industrier försvinner, affärer
stängs och fönster släcks. Politiker, skola,
industri och medborgare har ett gemensamt
ansvar att engagera sig, jobba mot samma mål
och ha en gemensam strategi.
Det gäller att vara rädd om pengarna och
satsa dem rätt, så vi framöver får tillväxt, kan
behålla befintliga företag och skapa förutsättningar för många nya företag. Kreativt Återanvändningscenter är förhoppningsvis en del
i detta – och det är mycket glädjande att den
verksamheten nu permanentats av kommunen.
I detta nummer av tidningen HÄR kan du
läsa om kreativitet och entreprenörskap ur
flera perspektiv. Trevlig läsning!
Mats Carlsson
Mastec
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– Vi är en liten skola, i en liten stad. Men titta bara
på allt vi gör. Vi har väldigt många samarbeten
både lokalt och internationellt, som ger oss elever
många möjligheter. Det är något vi borde vara
väldigt stolta över.
Text: Nevena Filipovic
före detta Fenixelev SP05
& Louise Skålberg

Fenix kan, vi

Det var därför Lotta Ryman ändrade
sina planer. Lotta, 19 år och elev på
ekonomiprogrammet sista året,
sitter vid ett bord på Fenix Kulturoch Kunskapscentrum och berättar
för mig att det inte är många
gymnasieskolor som kan och gör
det som Fenix gör.
– På Fenix får vi chansen att vara
både praktiska och kreativa och det
passar mig utmärkt, fortsätter hon.
Från början var planen att plugga
i Huskvarna, men redan efter första
dagen kände Lotta att det inte var
något för henne. Idag, efter snart
tre år på Fenix, har hon bara kvar
sitt slutarbete – att projektleda
Fenix World Conference, en internationell konferens, i år på temat
entreprenörskap.
4
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– Alla pratar om entreprenörskap
i skolan idag, men det är inte alla
som vet att det handlar om så
mycket mer än att starta eget. Det
kan också vara socialt, kulturellt
och ekonomiskt entreprenörskap.
Därför kändes det som rätt tema för
konferensen, säger Lotta.
INTERNATIONELLA
KONTAKTER
Konferensen 2-4 april riktar sig
främst till ungdomar i Vaggeryds
kommun och pedagoger från
Jönköpings och angränsande län.
Med både intressanta föreläsningar
och workshops hoppas man inspirera
deltagarna, samtidigt som eleverna
ska få en chans att knyta internationella kontakter.

– På Fenix är man duktiga på
att knyta kontakter, speciellt internationella. Det ger en känsla av att
man går på en internationell skola,
säger Lotta glatt.
På konferensen kommer Fenix
för första gången ha samtliga sina
åtta värdländer på plats samtidigt –
Japan, Kenya, Spanien, Frankrike,
Italien, Rumänien, Tjeckien och
Tyskland.
NAMNKUNNIGA FÖRELÄSARE
De föreläsare som är bokade och
klara är Lisa Lemke, tidigare elev
på Fenix och känd kokboksförfattare samt Simon Eisner, grundare
av Allwin, ett uppmärksammat
företag vars affärsidé går ut på att
distribuera utgångna livsmedel till

ill och vågar

behövande. Sist, men inte minst
kommer Jenny Berggren, tidigare
bandmedlem i Ace of Base och idag
ambassadör för Voi-projektet – ett
biståndsprojekt som hjälper föräldralösa barn i Kenya.
– Vi vill att eleverna på Fenix ska
få se hur långt man kan gå när man
får jobba med något man brinner för,
fortsätter Lotta.
Internationella Handelshögskolan
kommer också vara på plats tillsammans med Unga Aktiesparare och
Kulturskolan.
ANSVAR OCH FRIHET
Även om Lotta aldrig gjort något
liknande förut, ser hon projektet
som ett test inför framtiden. Eget
ansvar och frihet att utvecklas är

nyckelord som beskriver Fenix,
tycker Lotta.
– Att få ta eget ansvar innebär att
vi blir bättre förberedda för framtiden
och högskolan, förklarar hon.
Lottas mål med konferensen är
att lära sig projektledning i praktiken och se om detta är något hon
kan tänka sig jobba med i framtiden.
– Att jobba med något man tycker
är roligt och se möjligheter, det är
entreprenörskap, säger hon energiskt.
Och förhoppningsvis kan man tjäna
lite pengar samtidigt.
Den stora inspirationskällan
för Lotta är bloggerskan Isabella
”Bella” Lövengrip Språngberg.
– Det hon visar är att du inte
behöver vara en viss sorts person
för att bli en framgångsrik

entreprenör. Allt går, bara man vill
och vågar, säger Lotta övertygande.
Med de orden tackar jag för mig
och lämnar Lotta till sitt fortsatta
pluggande. När jag kommer ut,
tittar jag tillbaka på Fenix. Jag
känner mig stolt. Fenix kan, vill
och vågar.
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Att få ta eget ansvar
innebär att vi blir bättre
förberedda för framtiden
och högskolan
Lotta Ryman, elev på Fenix som projektleder Fenix World Conferens.

Deltagare vid tidigare års Fenix World Conferens.
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Den anställde
ENTREPRENÖREN

Dagligen hade han sin chef i luren som klagade på att han inte
rekryterade mer personal, och i vart fall inte tillräckligt snabbt.
Över en natt ändrades allt, och han var en av de som fick göra mycket
av det svåra arbete som det innebär att minska bemanningen på en
arbetsplats från nästan 1600 arbetstillfällen till 170.
– Jo, att sitta och förstöra så många människors liv – för det är ju så
det känns när man förlorar sitt jobb – det har nog satt spår i mig. Men
jag inbillar mig att de spåren också är något som gör mig bättre idag,
nu när jag ska jobba med att anställa väldigt många människor igen.
Text: Cathrine Palmcrantz
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Christian Hellman, då på Flextronics men nu platschef
på Experts nya nordenlager, är uppvuxen här i vår
kommun. Fast på en liten gård ute på landsbygden.
Han säger själv att han tror att det är förklaringen
till varför det är självklart för honom att ta tag i det
som behövs göras här och nu, för, som han säger:
– Så fungerar det på en bondgård; ska korna in så
kan man inte säga ”Okey, sen!”, det är bara att göra.
Han hade en jämngammal kompis på en gård ett
par kilometer bort. Tillsammans gjorde de det ungar
gjort på landsbygden sedan urminnestider: de hjälpte
till på gården, tog hand om småsyskon och körde
förmodligen alldeles för tidigt alldeles för stora hästkrafter. När han berättar låter det mer som om han
var född på 1800-talet, än på det 1970-tal han faktiskt
är född på.
– Ja, skrattar han, men livet på landsbygden är nog
sig ganska likt både över tid och över olika delar av
landet; i storstaden syns förändringarna mycket
tydligare eftersom det går så fort där.

Men på Expert och med Christian som platschef är
det även en del av företagsfilosofin, eftersom man
arbetar utifrån ett så kallat ständigt förbättringsarbete.
Den korta förklaringen kring vad det innebär är att
ett företag eller en organisation hela tiden lyssnar på
sina medarbetare efter förslag på förbättringar. Tanken
är att de som är närmast golvet – eller verkligheten,
om man så vill – är de som lättast kan se vad som
skulle få jobbet att flyta bättre, och så är det chefernas
uppgift att lyssna, fånga upp och inte minst att
inspirera till detta.
– Nu när jag sitter med i anställningsintervjuerna
är det här något vi pratar väldigt öppet och självklart
om, och hittills har ingen sagt ”i så fall är jag inte
intresserad av jobbet.”
Vi skrattar åt det roliga i den tanken, men alla som
arbetar med att införa förändringar i företag och
organisationer, är väldigt medvetna om att det är
ungefär bara två procent av mänskligheten som
känner sig bekväma i sådana situationer.

MÄNNISKAN OCH FÖRÄNDRINGAR
Han är glad över sin uppväxt, säger han. Den har gjort
honom orädd för hur verkligheten ser ut, och det är en
stor tillgång i det arbete han gör nu.
– Livet är förändringar, att inbilla sig att det går att
undvika är att försöka undvika livet.

VIKTEN AV ATT PRATA RAKT
– Men eftersom ingen backat ur hittills, så kanske
det bara handlar om att vara tydlig med att ”det
kommer att vara en stor del av din arbetsdag”. På så
sätt är det ju stor skillnad mellan att få bygga nytt
från början, gentemot att förändra en arbetsplats som
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redan finns och där kulturen är satt.
– Nu säger jag till alla som är och kommer att bli,
delaktiga i arbetet här framöver, att allt det vi gör,
hur vi gör det och när – allt det kommer bara att gälla
2014. Redan året efter kommer vi att hålla alla dörrar
öppna och alla papper blir vita igen, för att vi ska
kunna förändra och förbättra utifrån vad vi lärt oss
första året.
– Och då kanske det är så att fler människor än
man tror, faktiskt gillar förändringar, bara man är
tydlig med att det är en del av deras arbetsuppgift.
PROBLEMORIENTERAD
Christian är en öppenhjärtig och generös person, som
när det behövs inte drar sig för att berätta om sina
insikter, även när det är sådant han lärt sig av sin
egen familj. Till exempel var det hans nu 15-årige
son som protesterade över hur hans pappas ständiga
analyserande av olika möjliga förklaringar, påverkat
honom när han kommit hem och försökt berätta om
någon oförrätt han varit med om på skolgården:
– Men pappa, det låter ju som om det alltid är jag
som är orsaken! Det fick mig att förstå, säger
Christian och skrattar lite skuldmedvetet, att det finns
tillfällen då man faktiskt inte behöver göra någonting
annat än lyssna och ta emot, utan att nödvändigtvis
försöka hitta orsak och verkan till allt.

ANSTÄLLD ENTREPRENÖR
Hans föräldrar var egenföretagare, mamma drev café
och styvfar hade byggfirma. Han är uppvuxen i en av
de mest självföretagande regionerna i landet och han
hade nätt och jämnt själv blivit tonåring när han med
en imponerande frenesi skaffade sig själv sommarjobb
efter sommarjobb.
Varför är han själv inte egenföretagare? Hur
kommer det sig att han kan arbeta som anställd i en
stor nordenkoncern med ambition att bli bäst i
branschen i hela Europa?
Och nu kommer det tillbaka; temat i att tycka om
rörelse och förändring, men med tillägget att här hos
Expert så får han göra det i en kombination med
”stora, tuffa mål”.
– Jag är alltså ingen förvaltartyp, men däremot
behöver jag den storlek på utmaningar som jag kan
få som medarbetare i en större organisation. Särskilt
på det här viset, där jag får vara den som bygger från
början. För mig ligger utmaningen i att få göra rätt
hela vägen. Det är någonting både mycket ovanligt
och väldigt spännande i det, när man väl får den
möjligheten.
– Och då är det här med om man är sin egen eller
inte, egentligen ganska ointressant, sammanfattar han.
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MAGKÄNSLAN
Men är det aldrig läskigt, undrar jag och han funderar
en bra stund innan han svarar och när han väl gör det
blir det både ja och nej, innan han till slut landar i en
berättelse om en chef han haft tidigare i livet.
– Han kunde säga ”ta beslut på magkänslan”, berättar
Christian, och alla vi som jobbade under honom fick ju
mer eller mindre panik med ett sådant direktiv, säger
han och illustrerar genom att spärra upp ögonen och
slå ut med armarna, innan han samlar ihop dem igen
och fortsätter i ett lägre tonfall:
– Men det där luddiga ordet ”magkänsla” är ju faktiskt bara ett annat ord för alla erfarenheter man varit
med om och lärdomar som man dragit av dem. Och
det är nog helt enkelt så att jag arbetat så länge och så
mycket med förändringar, att magkänslan har blivit
en verklighet för mig, och därför är jag heller inte
längre särskilt ängslig av mig.
– Det är nog det som är grunden i mitt ledarskap
också, säger han eftertänksamt. Vi människor märker
direkt när en ledare försöker låtsas vara trygg, då är
det betydligt bättre att visa när man inte vet. Och så
blir man den där trygga ledaren på riktigt när man
väl lärt sig tillräckligt mycket.
OLIKHETER SOM STYRKA
Han pratar om hur olika typer av människor tar beslut,
han illustrerar olika karaktärer och hur de beter sig
och det är oundvikligt att genast känna igen både sig
själv och en och annan kollega.
– Men det är också bland det roligaste med mitt
jobb, det att få sätta ihop alla de här blandningarna av
10

HÄR: MARS 2014

människor, kompetenser och läggningar, så att de blir
de mest och bäst tänkbara fungerande grupperna.
– För idén om att anställa grupper med individer som
liknar varandra, den tror jag inte på, säger Christian
och skrattar när han berättar om en kvinna som sagt att
hon själv inte ville jobba med ”bara kärringar”.
– Och hon var nog den argaste – och bästa – resursen
jag hade på mitt jobb då.
GNÄLLSPIKEN SOM RESURS
Vad menar du med bästa resursen i det sammanhanget,
undrar jag ju genast då.
– En människa som jag, som hela tiden går omkring
och letar problem att hitta nya lösningar på, mår inte
bra av perioder då det mesta bara puttrar på och inget
riktigt skär sig, för så blir det emellanåt – det är helt
naturligt. Då är det uppfriskande att ha en sådan
människa i sin närhet, en sådan som ser vad som
inte funkar, och dessutom vågar prata om det. Jag
behöver sådana.
DEN VACKRASTE AV ÖVERTYGELSER
Han är en karismatisk människa, platschefen på
Experts nordenlager. Och mycket av det kommer
säkert från det han själv ser i och hos andra människor. Att tycka att det är så roligt och så intressant
att möta andra människor, är förmodligen hans allra
bästa verktyg i den stora rekryteringsprocess han
ansvarar för just nu. Och med hänvisning till hur den
här berättelsen började, så blir det också en naturlig
slutfråga:

– Är du inte rädd att du ska behöva vara med om
det där jobbiga en gång till, att behöva permittera en
massa människor?
Igen funderar han ett bra tag innan han svarar.
– Nej, jag är inte rädd. Jag vet att förändringar är
en del både av livet men också av en organisations,
och kanske en hel branschs, livscykel. Men genom att
bygga en organisation som väver in förändringar som
en naturlig del av arbetet, så blir det också en naturlig
del av livet för alla som arbetar här – och det kan aldrig

EXPERTS NORDENLAGER I SKILLINGARYD
Lagret har 53 lastportar och mäter 180x320 meter,
ungefär som 8 fotbollsplaner. Lagringsvolymen är
690 000 m3 och järnvägen går ända in i lagret. Högsäsongen 2015 kommer det vara 150 anställda.

’magkänsla’ är ju faktiskt bara ett
annat ord för alla erfarenheter man
varit med om och lärdomar som
man dragit av dem
vara en bortkastad lärdom. Oavsett hur konjunkturer
går och världsekonomier rasar; att få människor att
växa och vilja växa, det är meningsfullt och då kan
ingenting ha varit i onödan.
– För, vet du, alla människor mår bra om de får
göra sitt jobb bra, och det är vad det ska handla om
här hos oss på Expertlagret i Skillingaryd.
En arbetsplats där man ska göra skillnad,
och där alla har betydelse.
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Han rår sig själv, som man säger på talspråk. Ingen kan tala om för
honom varifrån han ska köpa sitt mjöl. Den allra längsta väg brödet
transporterats på Jonssons konditori, är om han gått vägen om
kaffebryggaren innan han la ut det i hyllan ute i butiken.
Vad ingen av oss kan se, är den fantastiska värld som gömmer sig
där bakom väggen i kassan. Den som Henrik Jonsson mer eller mindre
är född rakt in i, och som idag är så gott som utrotningshotad: den där
världen där man bakar brödet själv, hela vägen från mjöl till färdigt bröd.
Text: Cathrine Palmcrantz

HELA VÄRLDE
DITT DAGLIGA
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De mest omänskliga arbetstider,
inte särskilt stora möjligheter att
ta präktigt betalt och ett mer eller
mindre ärvt yrke; Henrik ler pillimariskt bakom glasögonen och ser
ändå absolut trovärdig ut när han
slår fast:
– Jag kan inte tänka mig att
jobba med någonting annat!
Och om hunger är den bästa
kryddan, så är kärlek den bästa
ingrediensen i ett gott bröd. Det är
en ingrediens Henrik inte behöver
köpa in någonstans ifrån.

”Som regel gör man grunden på
vetemjöl och/eller rågmjöl och
ljummet vatten som blandas till
en lös sörja. Blandningen ställs på
varm plats i 2-5 dagar och rörs om
eller skakas morgon och kväll.
Degen börjar jäsa, bubbla med
hjälp av de naturliga jästsvampar
och mjölksyrebakterier som finns
i omgivningen.”
Och någonstans mellan ”lös sörja”
och ”jäsa, bubbla” börjar man
åtminstone ana vidden av Henriks
kärlek.

SURDEG OCH PASSION
– Jo, och allra roligast tycker jag
det är att upptäcka surdegar, fortsätter han med illa dold förtjusning
över sitt ämne. I uppslagsverken
under denna rubrik står att läsa:

UPPBRUNNEN HISTORIA
Familjen Jonssons konditori brandhärjades där det låg på 70-talet. I
den branden försvann mycket av
den tidigare delen av konditoriets
historia.
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– Ja, jag har bara några enstaka
fotografier kvar från tiden före
dess, säger Henrik och ler lite
beklagande.
Vi pratar vidare om hur det är
att vara en del av en lång familjehistoria i ett litet samhälle då han
plötsligt får en idé:
– Man skulle kanske kunna
fråga skillingarydsborna om de
har fotografier tagna på Jonssons,
och be att få ta kopior på dem?

EN BAKOM
A BRÖD

HÄR: MARS 2014 13

PAPPA ESTETEN
Henriks pappa Stig var en bagare
med mycket konstnärlighet i sig.
Det är inte bara tavlorna på väggen
inne på konditoriet som är spår
efter honom. Även i inredningen
kan man tydligt se hur stor roll färg,
form och design hade för honom.
– Det är något jag önskar att
jag hade mer tid och möjlighet att
förvalta, säger Henrik och pratar
en lång stund om bröderna Ekdahl
som vi berättat om i tidningen
HÄR, för inte alltför länge sedan.
– Det vore roligt att samarbeta
och låta dem visa upp exempel på
sina sittmöbler här hos mig.
SMÅSTADENS MÖJLIGHETER
Henrik ser många fördelar med
att finnas och verka i en småstad.
Han berättar om hur lätt det var

14
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för skoleleverna att få ihop en rejäl
slant till en skolresa, genom att
cykla runt och ta upp beställningar
på frallor från Jonssons och sedan
köra ut dem en timma på lördagsmorgonen.
– Det är nog svårt att få till sådant
för någon i en storstad, eftersom det
bygger på igenkänning och något
slags förtroende till varandra, från
alla håll.
DET UNIKA I DET NÄRA
Ibland, kring jultid, samlas Henrik
och några av hans närmaste vänner
med sina familjer för gemensamt
julbak i det stora, fantastiskt lättarbetade men ändå så genuint mysiga
bageriet. Det här vet inte Henrik om
att vi vet; än mindre att vi berättar
om det. Men sanningen är att det
är så nära en julklappsdröm många

utav oss kan komma: det att få göra
ett stort, traditionellt julbak tillsammans, barn och vuxna, familj och
vänner. Och tänk vilken otrolig grej
att få göra tillsammans, kollegorna
på jobbet, killarna och tjejerna i
kompisgänget, eller varför inte
kunden man vill ta speciellt väl
hand om?
NÄTVERK OCH MÖJLIGHETER
Henriks konditori är stort, han är
lyckligt lottad i det att fastigheten
är egenägd. Vi pratar om hur vi
kunder lever och väljer att handla
idag.
– Mm, ni är lite lata, slår Henrik
fast och fortsätter: man vill gärna
handla allt på ett ställe och då blir
det lite svårt för oss ”detaljister”…
Men innan vi skiljs åt har han
redan planterat nya längtor i
huvudet på en gammal livsnjutare.
Tänk om. Tänk om jag fick komma
in i den här fantastiska bröddoften
fredag eftermiddag eller lördag förmiddag, stå där och peka och välja
surdegs- och valnötsbröd för att
sedan vända mig mot ostdisken och
smaka på en nyinkommen härligt
lagrad whiskey-cheddar. Eller få
sträcka ut handen och ta emot en
liten pyttesked med hemmagjord
lingonchutney från någon gård i
kringelikrokarna här, eller beställa
en hel kartong med nötkött i olika
former, färs och stekar – även den
från någon lokal uppfödare. Till
den butiken skulle jag gå.
Han gäspar inte, så oartig skulle
han aldrig vara, men klockan
närmar sig elva på förmiddagen
och hans tio timmars arbetsdag
börjar gå mot sitt slut, så jag tackar
för fikat, reser mig och skakar
hand till avsked.
När jag kommer ut på det lilla
torget vänder jag mig om och tittar
på vår småstads lilla konditori och
tänker att det är allt bra tur för oss
som bor här, att det finns människor
som Henrik och hans familj. Människor som brinner och ser till att det
allra viktigaste i småstaden finns
kvar, precis hur lite det än går att
tjäna på det i reda pengar.
Var skulle vi annars bestämma
att träffas och ta en fika – på A6?
Nej, hörni, det här får bli en stående
inbjudan. Ska vi träffas får det bli
på Jonssons.
Fika, någon?
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KINNARPS MOT STRÖMM
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MEN – FÖR FRAMTIDEN
Kinnarps går tydligt mot strömmen. I motsats till många
tillverkande företag i Sverige, flyttar Kinnarps hem sin
produktion – från Tyskland till Skillingaryd. I sitt nya Design
Center satsar man dessutom på att utveckla morgondagens
flexibla arbetsmiljöer.
Text: Nevena Filipovic & Louise Skålberg

David Knutsson, sortimentschef för Interior Spaces
och delansvarig för Kinnarps nya Design Center här
i Skillingaryd, är både entusiastisk och övertygande
när vi någon vecka efter Möbelriksdagen pratas vid
per telefon.
– Vi är väldigt stolta över produktionen vi har
här, med produktionen och Design Centret blir vi
kompletta.
David brinner verkligen för det han pratar om – det
går inte att ta miste på. När jag nämner detta, skrattar
han och säger att detta är något som han kan prata
hur länge som helst om.
INTERNATIONELLT DESIGN CENTER
– Genom att våra utvecklare, produktionschefer
och vår konstruktionsavdelning sitter på samma plats
idag, sker samarbetet både oftare och effektivare,
säger David entusiastiskt.
Med hjälp av inte mindre än tre olika internationella
Design Centers, ett i Skillingaryd, ett i Kinnarp och
ett i Tyskland satsar man stort på framtiden. Målet är
att utveckla och lansera fem till tio nya produktserier
per år de kommande åren.

– Vi är medvetna om att detta är ett ambitiöst mål,
säger David. Det är en stor satsning, säger han och
fortsätter med fast övertygelse:
– Antingen åker man med när andra skapar framtiden eller så tar man täten och skapar den själv. Med
hjälp av våra designcenter vill vi få våra medarbetare
att våga tänka nytt och inte vara rädda för att göra fel.
AKTIVITETSBASERAD INREDNING
Centret i Skillingaryd kommer ha fokus på att utveckla
ny aktivitetsbaserad inredning enligt konceptet Next
Office. David poängterar vikten av att de själva följer
det nya aktivitetsbaserade sättet att jobba.
– Vi säljer ju inte bara möbler, vi försöker även sälja
kunskap om hur vi kan jobba i framtiden, säger David
med eftertryck.
Min blick fastnar på en bild från Design Centret där
man ser ett pingisbord som står placerat mitt i kontorslandskapet. När jag frågar David om detta svarar
han med ett skratt.
– Istället för att sätta sig och fika, kanske en pingismatch kan locka istället? Så tänker vi idag – och förhoppningsvis andra imorgon.

Vi är väldigt stolta över produktionen
vi har här, med produktionen och
Design Centret blir vi kompletta
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David förklarar att pingisbordet är en symbol för en
trend som på engelska heter ”gamefication of work”.
Genom att tillåta personalen spela pingis på arbetstid
som en del av företagets möteskultur, suddas gränsen
mellan fritid och arbete ut.
– Att kunna röra på sig på arbetsplatsen är a och
o, tycker vi. Vår egen aktivitetsbaserade miljö är
konstruerad så att du måste gå till platsen där du vill
göra din aktivitet.
David pausar och ger mig ett exempel.
– Vi har ingen skrivare på övervåningen här på
Kinnarps. Om du vill skriva ut något, måste du ta dig
till bottenvåningen. Det är inte som förr då man hade
sin skrivare på rummet, lägger han till med ett skratt.
SKRIVBORD ELLER INTE
När David visade upp Design Centret på Möbelriksdagen,
fick han förklara mer än en gång att en aktivitetsbaserad
arbetsplats inte handlar om att ta bort allas skrivbord.
– Detta är en vanlig missuppfattning, säger David
glatt. Det handlar om att ha fokus på de aktiviteter
varje enskild individ utför. En person som arbetar med
HR-frågor ska antagligen inte sitta i ett öppet landskap,
eller hur?
David fortsätter:
– Medan vissa andra, som jag till exempel, har ett
arbete där vi reser mycket. Vi behöver inte en fast

David Knutsson som är sortimentschef för Interior Spaces på Kinnarps.
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arbetsplats, vi kan ta den plats som är ledig när vi väl
är på plats. Här på Kinnarps kallar vi dem för flexibla
arbetsplatser.
David påpekar att detta är en resa, både för företagen som de säljer lösningen till och för dem själva
internt. Trenden är dock tydlig. I takt med att kontorsytorna ute i Europa blir allt dyrare ökar kraven på
effektivare arbetsmiljöer.
– Men självklart är skrivbordet något som väljs bort i
samråd. En flexibel arbetsplats passar som sagt inte alla.

Antingen åker man med när
andra skapar framtiden eller
så tar man täten och skapar
den själv

KINNARPS I SKILLINGSARYD
Fabriken i Skillingaryd är inriktad mot stoppmöbelindustri. Här tillverkas arbetsstolar, mjukt sittande
möbler som soffor och fåtöljer samt stolar. Fabriksytan
är på 28 500 kvm, antal medarbetare är ca 220.
Under ett år tillverkar fabriken i Skillingaryd ungefär
200 000 sittelement, komponenter till 220 000
arbetsstolar, samt 100 000 skärmväggar. Cirka 1
miljon meter tyg förbrukas årligen.
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Han är uppvuxen runt benen på människor med yrke att framställa
skönhet i olika färger och former, men alltid i glas. Dramatiken i att
arbeta med just det materialet gjorde att Luca Nichetto redan vid väldigt
ung ålder fick den insikt han utgår från idag, när han utövar sitt yrke
i princip över hela världen:

Text: Cathrine Palmcrantz

Det viktigaste för en
designer är att kunna prata
Och Luca Nichetto, en av nutidens
mest efterfrågade formgivare, är
mycket bra på att prata. Det är
bland annat därför han är här och
hälsar på hos oss några dagar i
början av året, då Möbelriksdagen
2014 gick av stapeln i vår kommun.
– Ja, om man som designer
inte kan kommunicera med sina
konstruktörer eller hantverkare,
då kommer det absolut ingenting
ut i andra änden. Även om just vi
formgivare har en stor, stor fördel
i det att vi också har pennan att ta
till när ingenting annat fungerar,
lägger han till och ler stort. Det är
också någonting han är både bra
på och gör ofta.
ITALIENARE MED SVERIGE I
HJÄRTAT
Luca var redan erkänd som formgivare hemma i Italien, så det var
absolut inte något smart karriärsdrag som gjorde att han för tre år
sedan valde att flytta till Sverige.
– Nej, det är lite pinsamt att säga
det, men Sverige har de absolut
vackraste kvinnorna, det såg jag
redan när jag och en kamrat var
ute och tågluffade som unga. Vi
hamnade i Lund och det är faktiskt
det jag minns mest därifrån.
Och som den estet han nu är,
så var det också en svensk kvinna
han i slutänden gifte sig med, och
när hon ville flytta hem igen från
Italien, så följde han sonika med.
DET SVENSKA SAMVERKANDET
Men inte någonstans har det här
valet av boendeland inverkat negativt på hans yrkesutövande.
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För när större delen av Europa
drabbas hårt i sin produktionsindustri i takt med att många
länder i Asien växer som industrinationer, så står sig det sydsvenska
möbelriket starkt.
– Det är ganska typiskt svenskt
att vilja mötas i förståelse och vara
överens, säger Luca, och det är
också er stora fördel, eftersom ni
därmed också har så lätt att samarbeta. För, filosoferar han vidare, det
är med största sannolikhet oförmågan att just samverka som till
stor del ligger bakom nedgången i
Europa i övrigt.
LUCA OCH HANS SVENSKA
VÄNNER
I princip varenda en av våra svenska
namnkunniga möbelformgivare, är
personliga vänner till Luca. Det är
därför han känner till det svenska
kynnet rätt väl vid det här laget.
– Ja, det här generösa sättet att
möta och lyfta varandra är något
resten av branschen och världen
behöver ta lärdom av. Och även om
jag hyllar det gränslösa samverkandet och rör mig i samarbeten
över nästan alla världsdelar, så
är nog samverkan det enda sätt
Europa också kan hävda sig i
konkurrensen med andra världsdelar med snabbt växande ekonomier.
SVENSKT OCH TRYGGT
Men Luca kan se att det finns något
av en baksida på det här myntet
också.
– Jo, för den här mer direkta
kampen för överlevnad som man
alltså har i de flesta andra världs-

delar och länder, kan också vara en
sporre för nytänkande; det som gör
att man törs, vill och kanske till och
med måste pröva något ingen tidigare
gjort. Den kniven på strupen har ni
ju inte här i Sverige och det kan man
ibland känna av. Ni vill gärna veta,
vara säkra, innan ni satsar.
STORSTADSPULS
Han fnissar lite när jag citerar en
god vän till honom, som sagt att
det är ett måste att leva i Stockholm
för att som formgivare hela tiden få
nya intryck.
– Förlåt, ursäktar han sig, men
det är så mycket i Stockholm –
särskilt arkitektoniskt – som försöker härma någonting från någon
helt annanstans.
– Men visst, storstaden bjuder
på en massa andra intryck från
alla möjliga olika andra håll, som
kulturer, mat, musik och inte minst
bara av människan på gatan. Fast
för mig personligen är det inte
riktigt så; jag kan hitta det stora
i det lilla. Till och med på en liten
isolerad ö, i en liten bukt, tillägger
han och bjuder på ännu ett leende.
FLYKTEN FRÅN BARBARERNA
Luca syftar på sitt ursprung på
den lilla ön Murano, i Venedig. Den
lilla ö med cirka 5 000 invånare dit
glastillverkningen förlades i slutet
på 1200-talet för att få bukt med
eldsvådorna som följde med framställningen av glas.
Och det var alltså där han sprang
omkring bland glashantverkarna
och lärde sig formgivarens villkor.

Likt många medelhavsfolk kan
Luca verkligen sin historia, och
han behärskar traditionen som gett
detta – konsten att berätta – till fulländning. Och bland mycket annat
berättar han om hur det kommer
sig att italienarna bokstavligt talat
byggt öar åt sig ute i vattnet.
– Det var för att undkomma
fienden, helt enkelt, säger han. Man
fällde timmer och pålade, och tack
vare att havsbottnen innehåller
lera som fungerar konserverande,
så blir beständigheten i klass med
betong, och så kommer det sig att
dessa öar består än idag.
– Och tack vare dessa öar, i sin
tur, så överlevde också glaskonsten,
avslutar Luca sin lilla historielektion.
LUGNET OCH LEKEN
Vi kommer tillbaka till påståendet om
att kreativa människor måste leva i
storstadsmiljöer. Det som slår mig
när jag möter Luca, är nämligen den
otroligt genuina leklusten i honom.
– Det är möjligt, säger han, att
den kanske är starkare hos mig och
andra som fått växa upp i miljöer där
fantasin fått flöda fritt, där man inte
hela tiden är utsatt för den mängd av
intryck som kommer i städerna. Han
tänker efter en stund, kommer på ett
exempel och fortsätter berätta.
PROCESSEN INTE PRODUKTEN
Luca har tillsammans med japanen
Oki Sato tagit fram några nya
produkter, på ett kanske lite ovanligt sätt.
– Det utgick ifrån en form av
japansk poesi, Renga, som skrivs av
flera olika författare tillsammans.
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det är i den ordningen det måste gå
för att det ska kunna bli lönsamhet.
– Men vårt experiment visade det
omvända – att om man fokuserar
på den kreativa processen och
det viktiga i den – så blir det bra
produkter som människor vill ha.

Coccola, formgiven av Luca Nichetto åt
David design. Foto: Anthony Hill.
Den förste skriver tre rader och
skickar sedan vidare till den andre
som då skriver två egna, och sedan
skickar tillbaka för en fortsättning.
Precis så gjorde Luca och Oki,
fast i form av ritningar och former,
och resultatet blev alltså färdiga
produkter som klarade att produceras
och marknadsföras, men också att
säljas.
– Vanligtvis är det ju det sista som
sägs starta den kreativa rörelsen,
säger Luca. Och många menar att

TOMRUM OCH TOMMA RUM
Det är lätt att sakna Luca Nichetto
efter att man skilts åt. Han är stor
på många olika sätt och tomrummet
han lämnar efter sig när han hoppar
på bussen och åker iväg igen,
bekräftar det. Men förhoppningsvis
är det inte sista gången vi ser
honom här.
– Nej, även om jag älskar mitt
jobb och trivs väldigt bra med vår
lägenhet i stan, så är det ett absolut
behov jag har, att få ge mig av och
vara offline någonstans i lugnet
ni har så gott om här i Sverige.
Och hittills har jag mest rört mig
norröver för det, men det ser jag ju
– ni har mycket bra liv att erbjuda
människor även här söderöver.
Under fotograferingen sprang

Luca Nichetto, en över hela världen
efterfrågad och prisad modern
formgivare, upp och ställde sig på
trappen till det gamla mejeriets
baksida och slog ut med handen
som för att understryka det han
just sagt:
– Coola byggnader att flytta in i
har ni också!
– Jaa, Luca, varför inte? Är det
något vi har gott om i vår lilla
småstad, så är det ju duktiga
hantverkare.
Du vet, sådana som dina framtida
barn kan ränna runt benen på och
bli fantasifulla designers hos.

Vader, formgiven av Luca Nichetto åt
David design. Foto: Anthony Hill.

Produkter från projektet Nichetto=Nendo i samarbete med japanen Oki Sato.
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Foto: Joakim Bockstrom

Det är
problemlösare
vi vill ha
En entreprenör, säger vi och menar ofta någon som driver ett eget
företag. Men vad menar man då egentligen när man pratar om det
entreprenöriella lärandet i skolan idag, är det företagsekonomi
och patentsökning på schemat då, eller? Och vad händer då med
barn som inte är särskilt sugna på att starta eget; eller…är det
något helt annat det handlar om?
Text: Cathrine Palmcrantz
Snart sagt varenda förälder har mött det – uttrycket
för dagen när det gäller skolan – även om vi kanske
inte alltid förstår vad det betyder och än mindre vad
det egentligen står för. Är man dessutom en före detta
skolelev från 1900-talet, är det lätt att tänka att
”nuförtiden, nu måste det ju var något helt annat än
det var på min tid”. Men ändå är det så svårt att våga
ställa frågan, för särskilt mitt i vårt småländska nav
av företagandet i Sverige tycker man ju att vi borde
veta precis vad det här handlar om. Så vi nickar lite
förstående och går i hemlighet hem och känner oss
lite…ovetande.
– Gör inte det, tröstar en lärare på vår egen Fågelforsskola skrattande. Det är absolut inget konstigt,
det handlar egentligen bara om att uppmuntra barnet
till att vilja veta, vilja förstå och vilja ta reda på – vara
vetgiriga, helt enkelt. Och här hos oss kan vi göra det
i samspel med vårt närsamhälle, och göra företagen till
en självklar del av våra ”skolsalar”.

”NÖDEN”, DEN KREATIVA DÖDEN
Så sa man förr i tiden: nöden är uppfinningarnas
moder. Och till viss del är det en övertygelse som råder
inom delar av vårt samhälle än idag, men hur det egentligen ligger till med den saken – därom tvista di lärde.
Professor, och Sir, Ken Robinson är en nuförtiden
flitigt anlitad brittisk författare och föredragshållare.
Ett enda av hans tal, i den så kallade Ted talks-serien
på Youtube, har setts av över 200 miljoner människor
världen över. En vit, medelålders man som talar om
barn och utbildning, vad är det i det han säger som gör
talet så uppmärksammat? Jo, han säger nämligen något
förbjudet. Han säger att vårt nuvarande sätt att se på
barn och utbildning – inte bara här i Sverige, utan över
hela världen – det dödar kreativiteten.
HEJ MATEMATIK-GENERATIONEN
Ständigt får vi höra hur dåliga vi i Sverige står oss i
mätningar med resten av världen när det gäller skola
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Sir Ken Robinsson. Foto: Sebastiaan ter Burg
http://flickr.com/photos/31013861@N00/3569993084 (Licens Creative Commons BY NC SA)

och kunskap. Men det finns andra mätningar än dessa
(som faktiskt har samma kunskapsmål som de som
gällde 1992, och jag vet inte hur det är med er men
själv hade jag inte ens en mobiltelefon då) – mätningar
av uppfinningar per capita, till exempel. Det vill säga
hur många uppfinningar som vi svenskar utvecklar
och tar patent på utifrån folkmängden totalt. Och där
ligger Sverige bland topp tio. Inte ett år och inte två,
utan det har vi gjort länge! Det här är någonting som
en annan professor vet och pratar mycket om, svensken
Troed Troedsson. Han menar att det här kommer sig
av en förändring i undervisningen som kom på 1970talet, och ett nytt sätt att undervisa i synnerhet matematik på och som utgjorde en stor del av det som idag
lite föraktfullt går under benämningen flumskolan.
Det revolutionerande i Hej Matematik låg egentligen
i materialet och utformningen av det, och speciellt när
det gäller så kallade mängdlära, läran om de olika
räknesätten.
VAGGERYD, ENTREPRENÖRSREGIONEN
OCH SKOLAN
I vår kommun är vi rikt utrustade för att möta upp den
här nygamla kunskapen om vad som egentligen föder
ett verkligt entreprenöriellt tänkande. I åratal har det
sagts om oss att våra barn kommer från hem utan
tradition att studera. Det har visat sig att det inte är
mer annorlunda hos oss på den fronten, än vad det
generellt sett är i småstäder i landet i övrigt.
Däremot har vi faktiskt en äkta vara att skryta med,
och det är hur uppväxten i en region där det är helt
normalt att utveckla idéer till nya produkter och –
självfallet! – starta ett företag där man kan göra verklighet av dessa idéer, påverkar oss som barn och vår tro
på att kunna själva.
GENIALA FÖRSKOLEBARN
Vår skola tror på den kreativitet och det självförtroende
vi möter hos barnen när de först kommer till oss i förskolan. Det är bland annat därför vi lagt så stor vikt
vid att få in Kreativt Återanvändningscenter som en del
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av vår kommunala skola (se HÄR nr 1, 2013).
Och just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan vår
Barn- och utbildningsförvaltning och Näringslivsrådet
kring hur vi på bästa sätt ska ta till vara på den här
nyfikenheten och upptäckarlustan som pedagogerna
och företagen tillsammans lagt en så bra grogrund för.
Redan nu i mars invigs, med stolthet, vårt nya,
kommunala makerspace – en mötesplats för människor
kring teknik, konst och hantverk – på biblioteket i
Vaggeryd, i Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.
För, precis som han säger, professor Ken Robinson:
den tiden är förbi då vi behövde många likadana till
industrin eller skyttegravarna. Nu handlar det om att
utveckla oss alla till de stora tänkare och problemlösare,
som det i olika tester visat sig att ca 98 procent av alla
förskolebarn redan är – det är sådana vuxna vår framtid här på jorden behöver!
Och det, kära vänner, det är vad entreprenöriellt
tänkande betyder, speciellt här i Vaggeryds kommun,
där idéer ska bli till verklighet.

#mittvaggeryd

Vilken är din bild av platsen
Vaggeryds kommun?
Var med och forma bilden av vår plats – Vaggeryds kommun – i sociala
medier. Lägg upp dina bilder och inlägg med hashtaggen #mittvaggeryd,
så kan vi tillsammans skapa en positiv bild av vår plats!
VI BYGGER BILDEN TILLSAMMANS!
Har du en idé om hur vi kan förbättra bilden
av Vaggeryds kommun eller en berättelse om
en verksamhet eller person som verkligen gör
skillnad här?
Gå in på www.vaggeryd.se/marknadsplan
och tipsa oss. Där hittar du även vår platssymbol
som är fri för alla att använda som bor eller
verkar här.

Håll dig uppdaterad om Vaggeryds kommun
i sociala medier:
facebook.com/vaggerydskommun

@vaggerydskommun

@vaggerydskommun
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SKAPARBIBBLAN
INVIGS PÅ EARTH HOUR
Lördagen den 29 mars smäller det. Detta är inget hot, utan en
uppmaning att vara på plats denna intressanta Earth Hour-dag på
Fenix. Förutom en smått unik invigning av ”Skaparbibblan” – vårt
egna makerspace – kommer namnkunnigheter som Bea Uusma att
föreläsa om besatthet och passion.
Text: Louise Skålberg
Vaggeryds kommun satsar även i år på en Earth
Hour-dag på Fenix och bjuder på massor av intressanta föreläsningar och utställare. För barnen upprepar vi förra årets succé med en kreativ workshop
– denna gång handledd av ungdomar på Barn- och
fritidsprogrammet.
Earth Hour är världens största miljömanifestation
då miljontals människor över hela världen visar sitt
engagemang för miljön genom att släcka ljuset under
en timmes tid. I Sverige har så många som varannan
svensk under flera års tid släckt mellan 20.30–21.30,
som en signal till beslutsfattarna att agera för klimatet.
BILEN, BIFFEN, BOSTADEN OCH BÖRSEN
I år kommer Earth Hour-kampanjen i Sverige uppmärksamma fyra klimatvärstingar: bilen, biffen,
bostaden och börsen.
– Världsnaturfonden (WWF) vill få politikerna att
agera, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på
WWF. Det handlar om allt ifrån att det måste bli
lättare att resa klimatsmart till att vi behöver
halvera vår köttkonsumtion för klimatets skull.

Rolf Claesson kommer demonstrera 3D-skrivaren på Skaparbibblan.
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EN EGEN SKAPARBIBBLA
En förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete
är att innovativa och kreativa människor hittar nya
lösningar på gamla problem. Att skapandet av nya
idéer kräver mötesplatser för dessa människor är också
ganska självklart.
Men att ett kommunalt bibliotek skulle kunna fungera
som mötesplats för amatöruppfinnare – det är nog för
de allra flesta en helt ny och lite galen idé. Om man inte
bor i Vaggeryds kommun, vill säga.
Lördagen den 29 mars på Fenix, samma dag som
Earth Hour, invigs just precis en sådan galen idé –
en Skaparbibbla med möjligheter att testa Arduinos och
3D-skrivare, sy på symaskiner, skapa musik, låna
verktyg, bolla idéer och mycket, mycket mer.
Lo Claesson, bibliotekschef och initiativtagare till
kommunens nya Skaparbibbla kommenterar:
– Vi tänker så här: Man går ju till sitt bibliotek för
att skaffa sig kunskap. Det har man ju länge gjort
genom att läsa böcker, men varför stanna vid det?

SLÄCK LJUSET
LÖRDAG 29 MARS

20.30–21.30

PROGRAM

LÖRDAG 29 MARS 2014 KL 11–15
FENIX KULTUR- OCH KUNSKAPSCENTRUM
INVIGNING AV SKAPARBIBBLAN
(Biblioteket) Berry Lilja, kommunstyrelsens ordförande
DEMONSTRATION AV 3D-SKRIVAREN
(Biblioteket källarplan) Rolf Claésson
WORKSHOPS FÖR BARN
Skapande verkstad
Handledning av barn- och fritidsprogrammet
Barnhack
Handledning av Ida Eriksson
FÖRELÄSNINGAR (Aulan)
Kan solceller på taket bli lönsamma investeringar?
Bernth Nyberg, Solpanelen AB
Modern energieffektiv belysning
Peter Lameksson, Energicentrum A6

11.00
fr 11.15

fr 11.30
fr 12.30

12.00
12.45

Besatt av isen – hur en passion kan driva en mot nya mål 14.00
Bea Uusma, läkare och författare till boken
”Expeditionen. Min kärlekshistoria”.
MER FÖR BARN
Sagostund 1 med Henrik
Sagostund 2 med Henrik
Prisutdelning energitävling åk 1-3, åk 4-6
Tipspromenad – fina priser utlovas

Bea Uusma, författare till boken ”Expeditionen.
Min kärlekshistoria” (Augustpriset 2013), kommer
och föreläser på Earth Hour-dagen.

12.00
13.00
13.30

UTSTÄLLARE (Spanska gatan)
Tävlingsbidragen i energitävlingen (åk 1-6)
Energicentrum A6
Solpanelen AB
Elbyrån
Vaggeryds kommun
Vaggeryds Energi
VSBo med tipspromenad för vuxna
ÖVRIGT
Tårtkalas – biblioteket bjuder på tårta
Miljölöftesträd – skriv ditt löfte och få ett ljus att tända under Earth Hour
Cafenix håller öppet – elever från Barn- och fritidsprogrammet säljer matiga
mackor och ostkaka bakad av Lilli-Ann Bertilsson, svensk mästare 2013.

Earth Hour-dagen med invigning av Skaparbibblan är ett samarrangemang mellan biblioteket,
NBV och Vaggeryds kommun.

Vi lovar att bry oss om
miljön – om du lovar.

VÄLKOMMEN!

VYKORT FRÅN SMÅSTADEN
Kommunens medarbetare som fick förtjänstecken för lång och trogen tjänst i samband med
kommunfullmäktiges årsfest på Hooks herrgård den 16 december 2013.
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