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Sveriges mest mångsidiga företag

Idag strävar de fl esta företag efter att nischa sig, att vara bra 
på en sak. Vi gör tvärt om. Genom våra 22 000 medarbetare 
besitter vi en mångsidighet som få företag kan matcha. Oftast 
inom lager, logistik, produktion, montering och företagsservice, 
och det kan röra sig om allt från jobben du inte vill göra, till 
jobben ingen annan kan göra.

 Vi är med andra ord bra på väldigt mycket, och har spets-
kompetens inom en rad olika uppdrag. Hemligheten ligger 
i vår metod att utbilda, personalleda och utveckla våra 
medarbetare. Att vi, kort sagt, ser till att rätt person får rätt 
uppgift där de får använda sina starka sidor.

Resultatet har blivit en arbetsglädje och en kvalitet i 
utförandet som märks i de olika uppdrag vi utför. Vilket gjort 
att de som anlitar oss slipper krångel och kan koncentrera sig 
på sina starka sidor.

Gå in på samhall.se och läs mer om vilka företag vi hjälper 
idag, och hur Sveriges tredje största företag kan hjälpa ditt.

operationsbord

Hur kommer det sig
att ett företag som rensar 

ogräs tillverkar världens
mest avancerade

för kärldiagnostik? BERGSJÖ
Vad innebär det att vara 
invandrare? Kan man bli 
lycklig i ett annat land? 
Det är frågor som förfat-
taren Andrzej Olkiewicz 
försöker svara på. På 
måndagen föreläste han 
på Bergsjögården.

Det var en till synes trivial 
händelse som gav upphov 
till boken ”Konsten att vara 
invandrare”. Andrzej Ol-
kiewicz träffade en grupp 
franska studenter som be-
klagade sig över att det var 
svårt att komma i kontakt 
med svenskar. 

Ett par dagar senare ser 
han hur två av dem sam-
talar med två svenskar. De 
pratar engelska, men efter 
ett tag återgår fransmän-
nen till sitt modersmål. På 
så sätt utesluts svenskarna 
och konversationen dör.

– Hur många gånger har 
man inte som invandrare 
uteslutit andra, saboterat 
sina möjligheter till dialog? 
Invandrare kan själva sabo-
tera möjligheten att komma 
in i samhället, säger Andr-
zej Olkiewicz.

Efter upplevelsen med de 
franska studenterna kom 
han på fler och fler liknan-
de situationer och bestäm-
de sig för att skriva en bok 
om hans och andras erfa-

renheter av att vara invand-
rare.

Ofta diskuteras frågan 
vad samhället kan göra för 
att lyckas med integratio-
nen av invandrare. Andrzej 
Olkiewicz försöker vända 
på perspektivet, han beto-
nar att varje individ har ett 
eget ansvar för att bli inte-
grerad. 

– Jag vill inte frånta sam-
hället sitt ansvar, de måste 
också öppna sin dörr. Men 
vi invandrare måste tänka 
på vad vi kan göra för att 
komma in i samhället, dör-
ren måste kunna öppnas 
från båda sidor. Det är inte 
enkelt, att vara invandrare 
är en svår konst, konstate-
rar Andrzej Olkiewicz.

Det kan finnas olika an-
ledningar till att flytta – el-
ler fly – till ett annat land. 

Det kan vara krig, svält, na-
turkatastrofer eller mer in-
dividuella skäl, en inre oro 
eller äventyrslusta. Vad det 
än är som ligger bakom be-
slutet så måste man anpas-
sa sig till det nya landet.

– Man ska ta seden dit man 
kommer. Att lära sig språket 
är också viktigt, men det är 
inte allt. Man måste anpas-
sa sig till nya seder, normer, 
sociala koder. Men anpass-
ning betyder inte att ge upp 
sig själv, sin personlighet.

Varför är det då så svårt 
att anpassa sig? För att im-
migranter känner frustra-
tion, de har börjat jämföra 
och värdera sitt nya land 
och kan känna irritation 
över kulturella skillnader. 

Enligt Andrzej Olkiewicz 
krävs det mycket vilja, tid 
och arbete att lämna den 
frustrationen bakom sig. 
Först när man har bör-
jat acceptera att man bor  
i ett annat land, när man 
lever i nuet, slutar jämfö-
ra och börjar välja vänner 
på grund av intresse och 
inte nationalitet, först då 
är man på väg att bli lycklig  
i det nya landet. Man upp-
hör inte att vara invandra-
re, men man kan sluta vara 
främling.
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Om konsten att 
vara invandrare

Andrzej Olkiewicz flyd-
de från Polen för mer än 
50 år sedan. På inbjudan 
av Nordanstigs invand-
rarenhet föreläste han 
på måndagen om kon-
sten att vara invandrare.
 FoTo: alexandra sievers

Föreläsning. Integration kräver 
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Pojkar gjorde tidning
Carlo Askander, Viktor Thor och William Thor i den finska barnklubben Hudik-

tenavat gjorde en klubbtidning och skickade den som en sommarhälsning till Finlands 
president Tarja Halonen. Pojkarna intervjuade de andra barnen i klubben och foto-
graferade.

– Det är roligt att göra bilder, det blir så fint, säger William och bläddrar i tidningen.
Föräldrarna skickade med ett följebrev som beskrev Hudiksvall och barnklubben.
President Halonen svarade från sitt sommarställe att tidningen gladde henne mycket. 
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