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Tid 
för 
skoj!
Att ha roligt är en 
förutsättning för att 
kunna göra ett bra jobb. 
Hotspot har träffat 
medarbetare som vet 
hur man gör för att ha 
kul på jobbet.

Arbetsbeskrivning: 
”Det lilla extra”
Fiona Lu håller 
kunderna på gott humör

Ryska affärer  
en framgång
60 procent av 
marknaden efter tre år

Ordning  
och reda
Möt Ralph Spina 
från Niagara Falls
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Kul på jobbet6 

Ledaren

 V
arje språk har några ord som är nästan 
omöjliga att översätta till andra språk. De 
bär på så mycket och har en så specifik 
betydelse att det krävs långa omskriv-

ningar för att förklara dem. Ett sådant svenskt ord 
är ”fika”. Kaffepaus, javisst, men det är så mycket 
mer än så. Sockerkaka, kanelbullar, nybakade frallor 
eller frukt hör också dit. Men minst lika viktigt är 
kollegornas sällskap och småprat om ditt och datt. 

Att  fika, på svenska eller något annat språk, är 
förstås inte enda sättet att stärka gemenskapen på 
en arbetsplats. I det här numret av Hotspot kan du 
läsa om hur kollegor runt om i världen gör för att 
trivas tillsammans utanför jobbet. De använder både 
skridskor och mikrofoner, men redskapen spelar 
inte så stor roll; det viktigaste är att det är informellt 
och roligt.  

Gemene man har väl gissat sig till att kaffepau-
serna och det sociala umgänget är livsviktigt för 
stämningen på en arbetsplats. Men nu finns det även 

forskare som säger att pauser från arbetet och utbyte 
med kollegor höjer både trivseln och effektiviteten. 
En av forskarna är intervjuad på sidan 12.

Vi följer också Fiona Lu i Shanghai under en 
arbetsdag i detta nummer. Hon jobbar för att ge 
kunder det ”det lilla extra” för att de ska vara nöjda 
med Höganäs. 

Och på tal om ”det lilla extra”. I morgon tar jag 
med en nybakad cheesecake till jobbet och hoppas 
att min grupp tycker att jag bidrar till trivseln. Och  
att de bjuder igen ...

Den livsviktiga kaffepausen

Ulrika Rask-Lindholm
Chefredaktör

Skriv till oss: hotspot@hoganas.com

Arbete och fritid – inte alltid 
motsatser. Tvärtom: har du 

kul så gör du ett bättre jobb och 
skapar ett gott arbetsklimat om-
kring dig. Höganäs med-arbetare 
världen över roar sig tillsammans 
på alla möjliga sätt.

Vi gräver ner oss i en 
viktig del av Höganäs 

långa historia: kolgruvorna. 

4 Höganäs – 100 meter 
under jord

Fiona strävar efter 
kontinuerlig förbättring i 

sitt arbete vid kundtjänsten 
i Shanghai.

14 16
Läs hur filtrering av 
syntetfiber går till, och 

vilken roll tekniken spelar 
inom textilindustrin.

Pulver spinner
dina kläder

En arbetsdag 
för Fiona Lu

På bara några år har 
Höganäs ryska bolag 

erövrat 60 procent av 
marknaden.

5 Framgång bygger
på starka relationer
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Profilen

”Var sak har sin plats”
RALPH SPINA – om oRdNINg 
I TRÄdgÅRdEN ocH PÅ JoBBET

I dEN SToRA TRÄdgÅRdEN kring huset, som 
Ralph och hans fru Kim köpte för ungefär ett år 
sedan, finns dussintals nyplanterade blommor, 
buskar och andra växter. Liksom allt som Ralph 
och Kim gör, är trädgården metodiskt planerad 
och noggrant förverkligad. 

– Vår nya trädgård är mycket välordnad och 
bygger på ett system, säger han med ett leende. 
Min fru och jag är lika på den punkten – allting 
ska vara snyggt och välordnat. Det är så vi tycker 
om att göra saker. 

Ralphs ordningssinne går igen på Niagara 
Falls-anläggningen där han varit lagersamord-
nare sedan 1999. Han övervakar slutkontroll och 
speditionsfunktioner vid anläggningen. Här ingår 

slutbesiktning, blandning och förpackning av 
produkterna. 

– Vi arbetar i slutet av processen och det är här 
vi verkligen försöker att möta kundernas behov, 
säger han.

ATT VARA VÄLoRgANISERAd  innebär också att 
vara punktlig. Han har gjort sig känd bland sina 
kollegor för sin strävan att leverera i tid. 

– Mitt mål är punktliga leveranser till 100 
procent. Att leverera i tid är en viktig kvalitets-
parameter för vårt företag och det är verkligen 
centralt för våra kunder. Många av dem har små 
lager och beställer material i samma stund som 
behovet uppstår. Det är vårt ansvar att de får sitt 

material när de behöver det så att det inte blir 
några avbrott i produktionen. 

RALPH SÄgER ATT han och hans kollegor ut-
vecklas genom ansträngningarna att uppfylla sina 
kunders behov. 

– Vi gillar att prestera väl, leverera i rätt tid 
med hög kvalitet och att göra kunden nöjd. Det 
är kärnan i det vi gör. 

När Ralph Spina nyligen anlade sin trädgård i Lewiston, 
New York, några kilometer från Niagarafallen, gav han den 
samma ordning som sin arbetsplats på North American 
Höganäs.  TExT dAVId wILES foTo BRyAN cAPoRIccI

 Fakta
RALPH SPINA
Ålder: 50
familj: gift med Kim sedan 26 år. Tre vuxna barn – 
två döttrar och en son.  
Intressen: Titta på sport, i synnerhet Buffalo Sabres 
och Buffalo Bills – liksom att cykla. 
När började du jobba för Höganäs?   
– Jag hade en liknande befattning på ett annat företag 
och såg att Höganäs, då Pyron, sökte en lagersam-
ordnare. Jag ville ha nya utmaningar, så jag tittade 
närmare på företaget och gillade deras verksamhet.
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Livet i gruvan
Gräver man i Höganäs AB:s historia hamnar man 
på nästan 100 meters djup – i gruvorna i  Höganäs. 
Kolbrytningen startade 1797 och fortgick i mer än 
150 år. Här arbetade hundratals personer med sten-
kolsbrytning. Arbetslivet i gruvan var tufft och hårt, 
vilket de historiska bilderna tagna i Gustaf Adolfs 
schakt från förra seklet vittnar om. 
text sara wågenberg Foto stawFordska arkivet vid höganäs ab

Historia

Lera och sandsten sorteras bort av en så kallad 

hökare vid ett transportband på Gamsen, ovan 

jord (1954).

Med hjälp av dynamit sprängde man sig fram i berget. 
Här ses en dynamitransportör med en låda dynamit på 
kärran (1954).

Här lastar man en gruvvagn för hand med skyffel, ett 
tungt och slitsamt arbete. Dock hade man här infört 
batteripannlampan och riktiga arbetskläder (1954).

Gustaf Adolfs schakt var det första av tre att övergå från hand- till 
maskinbrytning med tryckluftdriven kilmaskin (1929-1932).

Gruvgångarna blev efterhand långa och man använde cyklar 
mellan schaktbotten och brytningen. Man cyklade flera kilometer 
fram till påhugget, oftast på mycket ojämnt underlag (1951).
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i ett kontor i Rysslands historiska stad Sankt 
Petersburg, med en slående utsikt över den livligt 
trafikerade Finska viken, huserar Höganäs East 
 Europe. Här arbetar sex personer under ledning av 
Radomir Kononov. 

Marknaden sträcker sig över ett stort geografiskt 
område och inkluderar länder som fortfarande käm-
par med resterna av sovjetisk byråkrati. Problem i 
leveranskedjan och byråkratiska hinder är därför 
en del av det dagliga arbetet på Sankt Petersburg-
kontoret. Effektiv problemlösning är gruppens 
främsta uppgift: 

– Viktigast för mig är att mina kollegor delar 
företagets värderingar och att de fungerar bra tillsam-
mans. Vi kan lita på varandra. Vi är alla fokuserade 
på att lösa problem, säger Radomir Kononov. 

kontoret arbetar med affärsutveckling inom 
de forna sovjetstaterna. Fokus ligger på att etablera 
varumärket och expandera Höganäs regionala 
utbud till att omfatta segment som ytbeläggning 

och mjukmagnetiska material. Starka band med 
kunderna är avgörande för framgång, understryker 
Radomir. Och att relationer är en viktig del av 

 affärsverksamhet i Ryssland understryks bland an-
nat av tidskiftens The Econimist:s guide för att göra 
affärer i landet: ”Begreppet professionell relation 
utan personlig kontakt är främmande i Ryssland.”

en kUndrelation i rYSSland kan aldrig be-
gränsas till en ren köp- och säljtransaktion, förklarar 
Radomir. Relationen måste innehålla mer än så. Det 
gäller att skapa ett starkt förtroende. Ett gott rykte 
är aldrig tillräckligt för att göra affärer i Ryssland. 

Men täta affärsrelationer behöver inte betyda 
korruption. 

– Inom Höganäs gör vi fullständigt klart att vi 
har nolltolerans mot varje form av korruption. De 
som gillar vår policy jobbar gärna med oss, säger 
Radomir Kononov.

Den relationsinriktade strategin har bevisat sitt 
värde för gruppen i Sankt Petersburg. Höganäs 
kontrollerar redan 60 procent av den attraktiva 
ryska marknaden och teamet är fast beslutet att 
fortsätta växa. 

Tonvikt på förtroende och lagarbete har gett Höganäs framgång i Ryssland. 
Kontoret i Sankt Petersburg etablerades 2009 för att dra nytta av den starka 
marknadspotentialen i Ryssland. 
– Nu har vi 60 procent av den ryska marknaden för metallpulver, säger Marianna 
Sharapova, logistik- och försäljningschef.
teXt kSenia aronova foto diana tUrkova

Fakta
• Ryssland är världens till ytan största 

land.
• Befolkning: 145,5 miljoner invånare.
• Rysk-ortodox kristendom är den 

dominerande religionen i landet.
• Ryssland sträcker sig över nio tidszoner.
• Uralbergen har världens äldsta 

berggrund och Bajkalsjön är 
världens djupaste sjö och den största 
färskvattenreserven i världen.

• Ryssland är världens ledande 
oljeproducent och krigsmaterial-
tillverkare.

relationer avgörande i ryssland

denis oshchepkov, teknisk support, Juliya Zhiba, 
ekonomi, elena Simonova, ekonomi, marianna 
Sharapova, logistik och försäljning, och radomir 
kononov. infälld på bilden är victoria fomina, 
kontorschef.

Säljchef radomir kononov arbetar på en marknad som sträcker sig över nio tidszoner.
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Tillsammans  
för skojs skull

Kul på jobbet

TEXT DAVID WILES, ANNA-LENA BJARNEBERG, SARA WÅGENBERG 
FOTO ANDERS ANDERSSON, CHAD INGRAHAM

I Höganäs ishockeylag finns medarbetare från hela 
företaget, personer som förmodligen inte skulle ha 
träffats annars. Fredrik Persson, Andreas Bäcklund, 
Ronnie Olsson Ekstrand och Rickard Tuvesson hejar 
på från avbytarbåset under en av vinterns matcher.
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Tillsammans  
för skojs skull

 Det kan handla om att idrotta, sjunga karaoke, grilla 
eller bara sitta och fika en stund - på en bra arbetsplats tar 
man sig tid att umgås och ha roligt tillsammans. Sådana 
aktiviteter är allt annat än distraktioner, de förbättrar såväl 
arbetsmoral som produktivitet. Hotspot tar en titt på hur 
Höganäs medarbetare umgås tillsammans.

SVERIGE. HÖGANÄS HOCKEYLAG:

”Vi har en härlig laganda”
I HÖGANÄS har det nystartade hockeylaget 
haft en framgångsrik första säsong. De har 
vunnit fyra matcher av sex och medarbetare 
som annars aldrig skulle ha träffats har lärt 
känna varandra.

Laget vann gruppspelet och förblev obesegrade 
ända fram till den sista matchen, då det fick se 
sig besegrat av ett lag som de sopade isen med i 
säsongens början.

– Vi har en härlig laganda, säger Lennart Lars-
son, lagledare och forward, som till vardags jobbar 
med underhåll. 

– Vintern kan vara kall och tråkig här. Att 

spela hockey tillsammans har hjälpt oss genom 
de mörka månaderna.

Laget spelar i en lokal hockeyserie, mot andra 
företag i Höganäsområdet. 23 medarbetare deltar 
och omkring hälften har spelat i tävlingssamman-
hang tidigare. Alla avdelningar finns represen-
terade: här spelar verkstadsarbetare, elektriker, 
kontrollrumsoperatörer och koncernens miljöchef.

DET HANDLAR OM en hel del arbete med att 
samordna träningar och utrustning och att boka 
eftertraktad istid, men fördelarna för de inblandade 
och för företaget är uppenbara. 

– Jag tror stenhårt på fördelarna med att 
spela i lag med kollegor, säger Lennart. Vi får 
gemenskap vid sidan om jobbet – och kul är det 
också! Vi kommer från alla möjliga avdelningar, 
så vi arbetar sällan tillsammans, men vi har alla 
lärt känna fler människor i företaget. Idrott är 
ett bra sätt att träffa kollegor.

Efter den första vinterns framgångar på isen, 
vad har laget för förväntningar på nästa säsong? 

– Det finns många tuffa motståndare, men vi 
fortsätter på samma sätt som under den gång-
na vintern. Och i år ska vi vinna serien, säger 
 Lennart. 

7
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Karaoke är inte bara kul. Den bidrar till 
laganda, samarbete och självförtroende. 
Jacky Wan sjunger för full hals.

Kul på jobbet

8
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DET GLITTRAR, STRÅLAR och skiner från 
speglar, pärlor, glas och konstväxter. Wan Zi 
Qian Hong är som en fantasivärld: bakom spe-
gelväggarna finns rum i olika storlekar, med 
bekväma lila soffor och massor av kuddar för 
gäster, som alla har något gemensamt. Ikväll 
är det deras karaokekväll och de kommer alla 
att vara stjärnor. 

För Simon Tan och hans nio kollegor från 
Höganäs Kina handlar det om mer än så. 

– Det här är också bra för vårt samarbete på 
jobbet, säger Simon som griper tag i  mikrofonen 
och börjar sjunga en kinesisk låt med kraft i 
stämman. Kollegorna klappar takten och alla 
verkar ha hur kul som helst från det ögonblick 
de kommer in i rummet. 

Blyghet är okänt en kväll som denna. Ingen 
tvekan, utan bara ett mål – att ha en toppenkväll 
tillsammans och att ge allt. 

Höganäskontoret ligger i Qingpu i Shanghai, 
en förort en timmes bilresa från centrum. Många 
av medarbetarna har flyttat till området från andra 
delar av Kina. 

– Vi känner inte många här. Mina kollegor är 

min familj, säger Ellin Yang. Hon förklarar hur 
viktig lagandan är inom Höganäs. 

– Staden är liten, här finns inte mycket att göra. 
Ibland går vi på bio, men karaoke är bäst! Jag 
bor ensam och tycker de här träffarna är jättekul!

I GRUPPEN som går ut tillsammans finns medar-
betare från flera avdelningar. Simon är arbetsledare 
vid Pilot Centret. Det är han som har samlat ihop 
kvällens gäng. Som han ser det är det unikt att så 
många kollegor är i samma åldersgrupp, mellan 
25 och 30. Han menar att den öppna atmosfären 
på Höganäs är avgörande för att de ska kunna 

ha så roligt tillsammans. Han tvekar lite, men 
medger att det knappast skulle hända att en chef 
går på lokal med sin personal om det hade varit 
ett kinesiskt företag. 

Randy Zhang och Lucas Shen bestämmer sig 
för att försöka sig på en duo tillsammans – Zai 
Jian (Hej då) med den kinesiske artisten Zhang 
Zhenyue. De ställer sig upp inför publiken och 
sjunger och dansar av hjärtans lust. Publiken tjoar 
och ger dem en varm applåd. ”Xiexie” (tack) säger 
de, sätter sig ner och låter någon annan prova. 

Randy är 24 år och yngst i gruppen. Han är 
glad över karaokekvällarna – och inte bara för 
att det är så kul. 

– Att stå på scenen gör mig modigare och mer 
självsäker. Nu känner jag mig säkrare när jag är 
på affärsresor eller kundbesök.

Innan kvällen rundas av måste det bli en kär-
lekssång. Det enda gifta paret i gruppen hejas 
fram för att sjunga en låt tillsammans. Simon 
träffade sin fru Sara Chen på Höganäs för fyra 
år sedan. Idag är de gifta. Framförandet får ett 
varmt mottagande. Efteråt säger Sarah: 

– Du vet, det här är bra för livet. 

KINA. AFTER WORK I SHANGHAI:

”Karaoke är det givna valet”

Fakta
SHANGHAI-GRUPPENS BÄSTA 
TIPS FÖR EN KARAOKEKVÄLL
• Om ni är i olika åldrar, se till att olika musik

genrer finns med och uppmuntras.
• Uppmuntra alla att delta. Om någon verkar blyg, 

välj en duett och sjung tillsammans.
• Applådera efter varje framträdande, oavsett hur 

det gick. 

9
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”Är jobbet inte kul så är något fel”
VARJE ÅR under den indiska monsunsäsongen åker Höganäs med-
arbetare iväg på sin årliga picknick. De planerar sina scheman så att 
produktionen inte störs och i grupper om cirka 20 personer i taget 
ger sig personalen iväg på två dagar fyllda av vandring, lek, sport 
och andra aktiviteter. 

– Det är med affärslivet som med alla andra delar av livet – om det 
inte är roligt så är något fel, säger Tehzib Poonawalla, HR-chef vid 
Höganäs Indien. Det här är ett perfekt tillfälle att bygga gemenskap. 
På jobbet är alla upptagna och har inte tid att odla några närmare 
bekantskaper. De här utflykterna hjälper oss att riva barriärer och 
skapa roliga minnen.

”Ett fantastiskt sätt att  
föra samman människor”
I JUNI SPRANG, JOGGADE OCH GICK ÖVER 100 personer med 
North American Höganäs-tröjor, till förmån för två lokala välgören-
hetsorganisationer. 

– Höganäs är välkänt för sitt stora samhällsengagemang, säger 
Brenda Moss, på personalavdelningen. 

– Vi engagerade oss mer än någonsin i årets evenemang, säger 
IT-administratören Mike Rhoades, som tog hand om deltagande kol-
legor från anläggningarna i Johnstown och Stony Creek, liksom deras 
vänner och familjer. 

Vid sidan om bidragen till välgörenhet i form av deltagaravgifter 
donerade Höganäs 1 000 dollar och medaljer tillverkade av metallpulver.

– Det är dessutom bra för deltagarnas hälsa. Vem som vinner spelar 
mindre roll. Det kändes fantastiskt att få vara tillsammans i laget – alla 
klädda Höganäströjor, säger Mike.

FIKA I VÅRA HJÄRTAN
Te- eller kafferasten är en normal del av arbetsdagen, var vi än befinner 
oss i världen. Men i Sverige är ”fika” en social institution, en helig rit, 
en viktig del av den nationella kulturen som sträcker sig hundratals 
år bakåt i historien. 

En fika består normalt av en kopp kaffe och kakor eller bullar, men 
kan även innehålla läsk, frukt och smörgåsar. 

Förutom att vara en viktig social händelse – du sitter ner med vän-
ner, familj eller kollegor snarare än att kasta i dig något på stående 
fot – ger en fika tillfälle till vila och omladdning. Institutionen fika har 
visat sig förbättra såväl produktivitet som arbetsmoral.

”Vi lär oss mer om våra kollegor 
och om att hjälpa varandra”
Varje fredag efter jobbet tillbringar 15 kollegor från Höganäs Brasilien 
kvällen med att spela fotboll tillsammans, påhejade av vänner och familj.

Ibland spelar de bara för skojs skull, ibland på större allvar mot lag 
från andra multinationella företag. Och en gång i månaden kopplar 
de av efter matchen med en grillfest. 

– Tidigare hade jag sällan kontakt med kollegorna på kontoret, 
men nu känner jag de flesta, säger William Andrade, som arbetar med 
glödgning. Vi lär oss mer om vad alla arbetar med och kan hjälpa 
varandra bättre.

Caio Sales, som arbetar med logistik, tillägger: 
– Att spela fotboll har betytt mycket för mina relationer inom företa-

get. Nu känner jag igen de flesta och kan få fram information snabbare.

INDIEN

USA

BRASILIEN

Kul på jobbet
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PER WESTMAN, CHEF FÖR ENGINEERING,  
bjuder hem sin arbetsgrupp  på grillkvällar, luras 
den 1 april och glömmer aldrig en födelsedag. 

– Jag tror starkt på att ha en positiv attityd och 
att försöka göra roliga saker på jobbet, säger han.

Varje år försöker Per hitta på något nytt med 
sin grupp, som består av 24 anställda och 15 
konsulter som arbetar på Höganäs i Sverige. Den 
här våren hyrde de en restaurang och lagade en 
middag tillsammans, under ledning av en profes-
sionell kock. Förra sommaren slog Per upp ett 
tält i sin trädgård och bjöd alla på grillfest, ett 
par öl, samt spel, tävlingar och frågesport. Han 

planerar redan nästa evenemang – en fisketur 
för hela gruppen.

– Jag försöker att göra saker som får folk att 
börja prata med varandra, säger han. Jag försöker 
skapa lag, där deltagarna löser problem tillsam-
mans och tävlar mot varandra. På så sätt kan de 
som normalt inte har tillfälle att samarbeta på 
jobbet få chansen. Jag vill att alla mina medar-
betare ska få känna att de är viktiga.

FÖRUTOM UTFLYKTERNA söker Per olika sätt att 
göra gruppmötena varannan vecka lite roligare. 
Nyckeln i sammanhanget är att skapa en positiv 

atmosfär på arbetsplatsen som ger medarbetarna 
förtroende för honom som chef. 

– Som chef måste man vara transparent, säger 
han. Mina medarbetare vet hur jag bor, de vet att 
jag alltid kommer att berätta sanningen och de 
vet att jag alltid är öppen mot dem.

Per medger att det kostar på att organisera 
dessa olika aktiviteter, men säger att det betalar 
sig i det långa loppet. Om alla har roligt tillsam-
mans arbetar vi bättre, vi blir mer produktiva 
och vi får ett djupare engagemang. Det råder 
inga tvivel om att dessa extraaktiviteter skapar 
bestående relationer. 

CHEFEN PER WESTMAN VET HUR MAN GER EN ARBETSGRUPP NY ENERGI:

”Jag är mycket öppen  
mot mina medarbetare”

11
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OM MAN VÄLJER att tro forskningen så är det 
faktiskt bra både för dig och din arbetsgivare att 
du skrattar på jobbet. Lyckliga medarbetare både 
presterar mer och ger bättre lönsamhet. Psykologen 
och forskaren Samuel West förklarar hur.

När de 150 mest framgångsrika företagen 
i världen listas av tidningen Forbes har de en 
gemensam nämnare – de har engagerade och 
lyckliga medarbetare. Undersökningar visar att 
företag där medarbetarna är glada på jobbet har 
dubbelt så hög omsättning jämfört med företag 
där de anställda är olyckliga. 

– Sambandet mellan lycka och kreativitet är 
mycket starkt. Medarbetare som är glada och har 
en lekfull inställning till sitt jobb jobbar bättre 
och är mer kreativa och därmed mer produktiva. 
Negativa känslor som oro, ilska och rädsla är i 
sin tur hämmande, säger Samuel West. 

Forskning inom psykologi har länge varit fo-
kuserad på vad som får oss att må dåligt. Så kallad 
positiv psykologi, det vill säga läran om vad det 
är som gör att vi mår bra, är relativt ung. I Sverige 
var positiv psykologi en vit fläck på kartan när 
Samuel West fick upp ögonen för ämnet. 

– Jag blev besatt, läste allt som fanns och skrev 
en bok. I dag forskar jag om arbetsglädje och hur 
lek på jobbet främjar medarbetarnas kreativitet, 
säger Samuel West.

TVÄRTEMOT VAD MAN kanske kan tro, är inte 
lön det mest motiverande för att göra ett bra jobb. 
Däremot kan lön enbart fungera demotiverande. 
Att känna meningsfullhet i sitt arbete är istället 
det starkaste incitamentet, enligt Samuel West 
som berättar om studier som gjorts där perso-
nalen arbetar bättre efter att deras arbete fått 

uppskattning – antingen av kunden, kollegan 
eller arbetsgivaren.

– Ibland blir budgetramarna viktigare än perso-
nalen och kunderna. Vi vill alla att det vi arbetar 
med ska göra nytta, det är högst mänskligt.

MÅNGA ARBETSTAGARE SER det som en bonus 
att vara nöjd och glad på jobbet och många arbets-
givare är rädda för att lägga för mycket resurser 
på personalvård som inte tycks ge mätbart klirr i 
kassan. Det pratas mycket om arbetsglädje – men 
det prioriteras sällan.

– Det viktigaste är att våga tycka att det är 
viktigt och ta det på allvar. Chefen måste visa att 
det är tillåtet att ha kul på jobbet och socialisera 
genom att föregå med gott exempel. Medarbetarna 
kan lära sig att uppskatta varandra genom att ge 
komplimanger och feedback. 

ARBETSPLATSExPERTEN SAMUEL WEST HAR FORSKAT OM POSITIV PSYKOLOGI:

Skratta – och jobba bättre

Fakta
SAMUEL WEST
• Yrke: Forskare på Lunds Universitet i 

Sverige, föreläsare och författare.
• Bakgrund: Född i Norge och uppväxt i 

USA. Bor i Sverige sedan nio år tillbaka. 
Utbildad psykolog. Drev egen mottagning 
innan han blev antagen på forskarutbild
ningen. Idag studerar han hur lek främjar 
kreativitet och arbetsglädje.

Kul på jobbet

12
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Världen runt

Elcyklar för  
effektivare hemtjänst
SVERIGE. Elcyklar från svenska Bike Production Mosser, med motorer och drivsystem 
från Höganäs, används av äldreomsorgen i Lomma. 

– Många av våra brukare har ingen annan att prata med. Om jag kan stanna 5-10 
minuter längre än annars kan det vara ljuspunkten på deras dag, säger Emil Vernberg, 
vårdbiträde i Lomma, som använder en elcykel för att leverera mat och medicin till 
äldre människor i området. 

För närvarande används tre elcyklar i Lomma och ytterligare två kommuner har 
testat cyklarna. Ytterligare sex cyklar ska levereras under hösten. n

E-LEARNING GER NYA 
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

INTERNATIoNELLT. Höganäs har investerat 
i en ny e-learningplattform som ska användas 
för att fortbilda de över 1 700 medarbetare i 15 
länder. De första kurserna – ”Energistyrning” 
och ”Prissättning” – lanserades nyligen, 
och ytterligare kurser kommer snart. 

 – Det är bara början. Jag är 
övertygad om att e-learning kommer 
att bli ett mycket populärt sätt att sprida 
kunskap inom Höganäskoncernen, säger 
Alrik Danielson, VD och koncernchef. n

NoRTH AMERICAN HÖGANÄS  
BIDRAR TILL EN NY LEKPARK

SToNY CREEK. I juni invigdes en ny lekplats 
i Greenhouse-parken som en del av firandet av 
Stonycreek River of the year. North American 
Höganäs, med fabriker i Stony Creek och 
Johnstown, bidrog till bygget. n

INDIeN. Ett kugghjulsprojekt mellan 
Tata Motors och Höganäs Indien nådde 
nyligen en viktig milstolpe, i och med 
att de nya kugghjulen godkändes i 

en serie hårda test. Tata Motors 
har beslutat att konvertera den 

nuvarande frihjulsväxeln till en 
lösning med sintrade kugghjul. 
Nu följer ytterligare test samt 
pilotproduktion. Växeln tillverkas 
i Höganäs Indiens PoP Centre. n

UTMÄRKT KUGGHJULSSAMARBETE MED TATA MoToRS

Din guide genom e-
learningsystemet är 

”Alex” – operatör vid 
en Höganäsfabrik.

NY UPPfÖRANDEKoD
fÖR LEVERANTÖRER 

Höganäs har utfärdat en ny uppförandekod 
för leverantörer och underleverantörer, som 
omfattar hälsa, säkerhet, miljöpåverkan och 
arbetsförhållanden. Den utgör det första steget 
i Höganäs arbete för att få full kontroll över 
leverantörskedjan. n

TJUGoNDE PM-SKoLAN I KINA 

Höganäs Kina höll sin tjugonde PM-skola i 
Qingpu, Shanghai i maj. Skolan lockade 47 
deltagare från slutanvändare och PM-företag. 
Den tre och en halv dagar långa kursen omfattade 
pulverkunskap, materialvetenskap och PM-
processen. n

Dave Hamaty (till höger), personalchef vid North 
American Höganäs, var med vid invigningen av 
lekplatsen.
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När Fiona Lu utsågs till ansvarig för den nya kundtjänsten i Shanghai 
2010, fick hon också en annan befattning – ”det lilla extra”. 
 – Min nya uppgift är att ge mervärde åt våra kunder, så att de stannar hos 
oss och inte köper från våra konkurrenter, förklarar hon. 
text AnnA-lenA BjArneBerg  FOtO steFAn edetOFt

Fiona ger sina kunder mervärde

En dag med

8:00   ■ Fiona har precis kommit till kontoret och dricker 
en mugg vatten medan hon väntar på att datorn ska starta. 

9:25   ■ Carter Dong på 
försäljningsavdelningen ska 
ge sig ut på en affärsresa och 
lämnar några uppgifter till Fiona.

10:00   ■ Fiona sitter i möte med Susie 
Sun, ansvarig för kvalitetssäkring. Susie 
är ny på jobbet och behöver veta hur man 
sammanställer en produktspecifikation.
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d 
et lilla extra, eller mervärdet, uppnås 
genom konsekvent förbättring i den 
service som Höganäs kunder får. Till 
exempel, om en kund har problem 

med servicen från en av företagets avdelningar 
ser Fiona till att denna avdelning löser problemet 
på ett bra sätt. Ibland kan en förbättring omfatta 
flera avdelningar. I dessa fall samordnar Fiona de 
åtgärder som vidtas och ser till att kunden får ett 
tillfredsställande svar. 

Hon beskriver sitt jobb som en ambulanstjänst 
– akuta kundbehov måste hanteras smidigt och 
effektivt. Som hjälp i arbetet har hon sina kollegor 

och många olika verktyg, som CRAM – ett program 
Höganäs använder för att hantera kundrelationer. 

Som så många andra unga människor i Shanghai, 
är Fiona Lu fokuserad och ambitiös i sitt arbete. 
Hon säger att konkurrensen om jobb i Shanghai 
är mycket tuff och att det är naturligt för unga 
människor att göra sitt yttersta för arbetsgivaren, 
”annars överlever vi inte i det här samhället”. Där-
för är det inte förvånande att Fiona Lu ägnar sin 
fritid åt studier för att nå en master i ekonomi, med 
inriktning på investeringar. Varje lördag under de 
senaste två åren har hon gått på föreläsningar vid 
Fudan University. Hennes mål är inte bara att bli 

bättre på sitt nuvarande jobb: 
– Jag vill bli den första i familjen Lu med en 

masterexamen. 
I framtiden skulle hon vilja använda sina nyvunna 

kunskaper för att arbeta med investeringsfrågor 
inom Höganäs Kina.

 – Det skulle vara en bra idé att investera mer 
i de material som vi använder – då kan vi behålla 
en större andel av det värde som skapas. 

Men under den närmaste framtiden kommer hon 
att vara fullt upptagen med att utveckla ett kundser-
vicesystem som är skräddarsytt för Höganäs Kina – för 
att ytterligare förbättra kundnöjdhet och lojalitet. 

11:27  ■ Fiona letar efter en 
specifikation för att kontrollera 
om kunden har undertecknat den.

13:23 ■ Fiona talar med Chrystal Liu på 
teknikavdelningen. De diskuterar menyn för 
en bankett som kommer att arrangeras efter 
den tre dagar långa PM-skolan, en utbildning 
för kunder.

FiOnA lu
Ålder: 27
Bor: Shanghai
Familj: Bor med sina föräldrar
Började på Höganäs: I april 
2007, som försäljnings-
assistent, efter examen i 

företagsekonomi från East 
China Normal University. 
intressen: Läsa, sjunga, 
simma, resa och träffa vänner 
och familj.

11:52   ■ Fiona går på lunch tillsammans 
med sin assistent Cindy Tang.

12:17  ■ Efter en snabb lunch går 
Fiona tillbaka till kontoret för att 
söka på nätet efter en kamera som 
ska användas vid kundbesök och 
avdelningsaktiviteter.

15:31  ■ Fiona och hennes kollegor samlas alltid på 
fredagseftermiddagarna och festar på frukt, nötter, tofu, 
cheesecake och annat gott. Från vänster: Cindy Tang, 
Fiona Lu, Jessie Chen, Joyce Xu, Ted Li och David Zhao.

15:20 ■ Dags för eftermiddagste. Jordgubbar 
serveras som tilltugg denna fredag.

3 sakEr 
Fiona gillar mEd sitt jobb

• Nya kunskaper. Jag lär mig något nytt 
varje dag. Nya kunder, nya problem,  

nya sätt att lösa dem. Jag tycker om att 
förbättra saker. 

• Frihet. Min chef Peter (Zhang) ger mig 
möjlighet att utvecklas och utrymme att 

uttrycka mina åsikter.
• Svenskt företag. Det är rättvist. 

Skön arbetsmiljö, präglad av 
ömsesidig respekt.
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Fibrerna i din tröja kan komma från en process 
där Höganäs metallpulver är en viktig komponent. 

Så här fungerar filtrering av syntetfiber.

Hög och konsekvent kvalitet 
ger ökad filterlivslängd
textilindustrin är en av de viktigaste 
användarna av Höganäs filtreringsproduk-
ter, som finns av tre typer: P-270, P-271 
och DP-1. Med en årlig produktion på 500 
ton är Höganäs idag en av världens största 
leverantörer till denna mycket speciali-
serade och krävande tillämpning. 

Höganäs pulverprocess resulterar i 
oregelbundet formade partiklar med stor 

aktiv yta. Detta säkerställer optimal rening 
under filtrering. 

Med mer än 25 års erfarenhet av denna 
tillämpning och med kunder i Nordamerika, 
Europa och Asien har Höganäs filtrerings-
partiklar gjort sig kända för sin likformighet 
och höga kvalitet. Egenskaper som ökar 
filtrens och maskinernas livslängd och som 
ger utmärkta filtreringsegenskaper.  n

Produkter 
i praktiken

Mjukt klädd  
med metallpulver

 1Metallpulver – rostfritt 
eller nickelbaserat – 

tillverkas i Höganäs fabrik 
i Ath, Belgien. Partiklarna 
har stor aktiv yta och 
oregelbunden form. De 
är extremt resistenta mot 
kemikalier och höga  
temperaturer, och är håll- 
fasta nog att inte kompakteras  
mycket under filtrering.

 2 Pulvret levereras till en 
kund och placeras i 

ett filtermedie, en så kallad 
spin pack. Den består 
av flera komponenter, 
bland annat filter, plåtar, 

spinndysa och packningar, 
samt två eller tre skikt 
metallpulver med olika 
kornstorlekar. 

 3 De olika skikten 
pressas sedan 

samman för att bilda 
ett spin pack, vilket 
sedan förs in i en 
extruderingsmaskin. En 
polymer värms till hög 
temperatur (300°C) och 
pressas in i maskinen.

 4 När polymeren 
passerar genom 

pulverskikten fastnar 

orenheter och 
kontamineringar på 
metallpulvret. Orsaken 
att man filtrerar är att 
orenheterna annars 
skulle sätta igen hålen 
i spinndysan. Kundens 
kvalitetskrav styr valet av 
pulver och filteregenskaper.

 5 Efter filtreringen 
extruderas polymeren 

till tunna trådar som spinns 
till syntetiska fiber. Därefter 
lindas de på rullar. Fibrerna, 
som kan vara nylon eller 
polyester, används för att 
väva syntetiska textilier. 

Pulvret används i spin pack, filtermediet som 
den flytande polymeren passerar igenom.
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