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För nio år sedan kom Hossein Rahimi, i 
dag 25 år, till Sverige som ensamkom-
mande flyktingbarn från Afghanistan. 

I dag är han etablerad målare på 
Miljönären och är glad över att hans 
arbetsgivare är positiv till att anställa 
utlandsfödda och ger samtidigt mig-
rationsråd till både arbetsgivare och 
kollegor.

et är bra om Miljönären och andra 
företag i Sverige vågar anställa per-
soner som kommer från andra län-

der. Vi har ofta yrkeserfarenheter som kan bli 
till nytta när vi kommer till Sverige, säger Hos-
sein Rahimi och fortsätter:

– Jag tycker att företagen är modiga som 
vågar ge andra en liknande chans som jag fick.

När Hossein Rahimi kom till Sverige 2011 var 
han 16 år och hade varit med om en mardröm. 
Hans far hade dödats i Afghanistan. Han flyd-
de med sin mor och bror till Iran. Men snart 
fortsatte Hossein Rahimi ensam sin flykt mot 
Europa och hamnade i Sverige och i Hofors.

– Det var hemskt och dramatiskt, säger han.
Det är en sammanfattning som gör att vi 

bara kan ana vad han varit med om.

Litade på honom
När Hossein Rahimi var 17 år, bestämde han 
sig för att bli målare och träffade Mats Björk-
lund, som idag är projektledare på Miljönä-
rens kontor i Hofors.

– Jag satt precis mitt emot Mats och sa: 

Snälla, ge mig chansen så jag kan bevisa att 
jag är en så bra person som du vill ha. Mats 
litade på mig. För det är jag mycket tacksam.

Hossein Rahimis måleriresa har sedan varit 
fantastisk. I dag är han en duktig målare och 
en populär kompis – både på jobbet och på fri-
tiden. Dessutom har Hossein Rahimi skaffat 
lägenhet och bildat familj.

– Jag har träffat en tjej och helt nyligen blev 
jag pappa. Vi har fått en son. Det är helt fan-
tastiskt, säger Hossein Rahimi och berättar att 
han har kontakt med mor och bror i Iran. 

Flera tips
Hossein Rahimis liv är bra och därför vill han 
ge tips som kan förenkla processen när ut-
landsfödda får svenska anställningar.

Hans råd till arbetsgivarna:
– Var modiga och ge de som kommer från andra 
länder chansen. Det kan löna sig i längden.
Till svenska arbetskompisar:
– Tro inte på rykten. När jag kom till arbetsplat-
sen var det arbetskompisar som var rädda för 
att jag skulle vara en arg, otrevlig och kriminell 
person. Men snart såg de att jag är glad och 
trivsam och vill bidra till att vi har det trevligt 
på jobbet. Dessutom vill jag göra ett bra jobb. 
Jag trivs bra som målare och är fortfarande 
nyfiken.
Till utlandsfödda som söker jobb:
– Våga söka upp chefen på företaget och verkli-
gen be om chansen att visa vad ni kan. Var inte 
blyga. Det går bra.

Det blev inte 
som vi trodde!

Klas Hedlund
Styrelseordförande 
Ägare 

Färgtrycket Nummer 3 2020

Hossein Rahimi fick 
chansen till nytt liv

I mars i år förändrades tillvaron 
för alla och i vissa branscher 
rycktes mattan undan helt. Den 
har ännu inte rullats tillbaka. 
Alla undrar nog vad det nya 
normala kommer att innebära? 
Hur kommer det att se ut när vi 
är ute på andra sidan när detta 
lagt sig?  Ingen vet. Exempelvis 
alla dessa virtuella möten. Vad 
kommer den mogna biten bli av 
dessa möten? 

Det känns som många är 
uttråkade av att umgås via en 
skärm. Det både finns möjlig-
heter i detta, men också baksi-
dor. Önskan om social samvaro 
hörs allt mer. Jag gissar att det 
är i kompromissen av social 
interaktion och ”cybereffekti-
vitet”, som kommer att vara 
det nya.

Vi, inom Miljönären, har inte 
hittills drabbats av epidemin 
i den omfattning vi befarade i 
slutet av mars. I början fick jag 
frågan från flera om vad jag 
trodde skulle ske med oss? Mitt 
svar var ungefär: 

”Så länge vi kan manövrera och 
besluta saker som ligger inom vår 
avgörande, kommer vi att på något 
sätt att gemensamt reda ut det”. 

Tack och lov gäller det ännu. 
Vi hoppas att det fortsätter så. 
Jag är också säker på att vår 
långsiktighet är den del av att 
vi skapar oss manöverutrymme. 

Från att vi presenterade ett 
helt nytt marknadskoncept 
till att vi snabbt skapade ett 
förhållningssätt ute i produk-
tionen omkring pandemin. 

När det gäller långsiktighet 
kan ni i detta nummer läsa om 
vår långsiktiga plan för rekry-

tering och inkludering i 
våra företag.

Så till sist önskar 
jag er alla: En 

God Jul och 
Gott Nytt År.

Hossein Rahimi kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Han fick sedan 
chansen att bli målare hos Miljönären och har fått ett nytt liv. Nu ger han råd kring migrationen inom 
arbetslivet. 

D

Det är snart dags att lägga 
ännu ett år till handling-
arna. Ett år som inte blev 
som någon trodde. 



– Jag är glad för Miljönärens skull. 
Att de redan arbetar aktivt för att 
skapa en mångfald inom sin organ-
isation. Det kommer företaget att 
ha stor nytta av i framtiden.

Det säger Valbona Shala, VD och 
grundare av Feen AB, som jobbar 
med integration och arbetsmark-
nadsfrågor.

albona Shala är uppmärksam-
mad för sin kunskap kring ef-
fekterna av en mångfald och 

lyckad integration inom näringslivet. 
Hon pekar bland annat på undersökning-
ar som visar att det går att få upp till 35 
procents ökad lönsamhet genom lyckade 
mångfaldslösningar.

– Anställer man olikheter finns möjlig-
het att företaget får nya perspektiv och 
infallsvinklar i verksamheten, vilket le-
der till bättre beslut, säger Valbona Shala 
och förklarar att de bolag som hade med-
arbetare med olika etnisk bakgrund kla-
rade finanskrisen 2008 bättre än andra.

– Tar företaget in personer som avviker 
från normen blir man bättre på att upp-
täcka det som brister och avviker. Man 
motverkar en hemmablindhet. Dessut-

om ökar chansen att komma ut till nya 
kundgrupper.

Otrygghet
Valbona Shala menar att okunskap och 
otrygghet ofta är anledningen till att fö-
retagsledare inte satsar mer på mångfald 
inom verksamheten.

– Men inom en snar framtid kommer 
alla att tvingas tänka mer på inkludering 
och mångfald inom näringslivet. Vi står 
inför en brist på arbetskraft samtidigt 
som många offentliga upphandlingar 
kommer att ställa krav på en väl funge-
rande mångfald i verksamheten, berättar 
Valbona Shala. 

Mångfald ger 
ökad lönsamhet

Valbona Shala, expert på integration och arbetsmarknadsfrågor, förklarar fördelarna med 
mångfald inom företag.

Miljönärens företagsledning:

V
Valbona Shala,  
VD och grundare av Feen AB

Minnesord Mats Nygårds
Den 3 november nåddes vi av beskedet  
att vår mångårige styrelseledamot Mats  
Nygårds gått bort efter en tids sjukdom. 
Mats var i hög grad en del i vår resa där vi 
befinner oss nu. Vi tackar dig för dina skar-
pa och ”mellan raderna”-analyser du bidrog 
med. Tack för god vänskap och En sista 
hälsning från Klas, Andreas och styrelsen.

”Anställer man olik-
heter finns möjlighet 
att företaget får nya 
perspektiv och infalls-
vinklar i verksamheten, 
vilket leder till bättre 
beslut”

Klas Hedlund, styrelse- 
ordförande och delägare i  
Miljönären, ser flera möjligheter 
att anställa personer med ut-
ländsk bakgrund. Samtidigt har 
han en viktig åsikt:

– Vi måste ge dem samma 
förutsättningar att lära sig yrket 
som svenskfödda, säger Klas 
som noterat att utrikesfödda 
ofta förväntas genomgå yrkesut-
bildningen på betydligt kortare 
tid än svenskfödda.

För Miljönären och Klas Hedlund är 
det ingen tvekan i sammanhanget:

– Att anställa personer med utländsk 
bakgrund är en strategiskt viktig fråga 
för tillväxt inom företaget. Det innebär 
också att vi kan behålla kunskap, våra 
höga nivåer och öppna dörrar till en 
helt ny kundkategori, säger han.

Men Klas Hedlund betonar vikten 
av att inte ha för bråttom med att 
utbilda dessa hantverkare:

– Vi kan göra dem en björntjänst 
om deras utbildning sker för snabbt. 
Tänk att inte kunna språket, men 
ändå förväntas lära sig ett praktiskt 
yrke på bara en tredjedel av den tid 
som en svenskfödd gör för att klara 
utbildningen. Här måste vi agera 
klokt, ha tålamod och inse att en bra 
utbildning blir en investering för 
framtiden, säger han.

Klas Hedlund säger att det blir 
stora positiva effekter på jobbet och i 
företaget när det går bra för medar-
betare inom den här kategorin. Sam-
tidigt efterlyser han större tålamod 
med dem som inte lyckas.

– Jag tror inte det är så stor skillnad 
på varför svenskfödda eller utrikesföd-
da misslyckas på jobben. Skillnaden 
är mest att svenskfödda har nätverk, 
kontakter och kan språket. Faktorer 
som fångar upp dem och innebär en 
andra chans. Detta är en tillgång som 
utrikes födda saknar. Därför måste vi 
ha mer tålamod med dem.

”Utrikesfödda  
ska ha samma 
förutsättningar”



Dalecarlia Hotel & Spa i Tällberg 
har en nyrenoverad spa-avdelning 
med en ovanlig, men extra hållbar, 
konstruktion kring jacuzzin.

– Den ska hålla för fyra dansan-
de personer, lovar Miljönärens 
projektledare Jörgen Marcus, som 
lanserade idén.  

Därefter klarade konstruktionen 
ett hopptest med sex grova Miljö-
närenmedarbetare.

är Sjöö-Dala Bygg planerade 
renoveringen av Hotel Dale-
carlias populära spa-avdelning 

valde de att anlita Miljönärens tjänster 
kring måleri, golv, flytspackel samt kakel 
& klinker.

Miljönärens projektledare Jörgen Mar-
cus svarade med att presentera en spän-
nande och ovanlig idé:

– Alltför ofta har det byggts träkon-
struktioner kring jacuzzin, vilket inte är 
hållbart i längden. Därför presenterade vi 
förslaget att regla upp allting med luxski-
vor av cellplast. Detta är en speciallösning 
och en överkurs i det här sammanhanget 
som verkligen är hållbar i längden, berät-
tar Jörgen Marcus och tillägger att han 
bara gjort fyra liknande konstruktioner 
under sina 35 år i yrket.

Denna erfarenhet presenteras för upp-
dragsgivaren som köpte konceptet.

Nöjd VD
Poängen är att allt ska limmas ihop, 
vilket krävde stor noggrannhet och pre-
cision. Ett helt annorlunda arbetssätt 
– men också en dyrare lösning, som 
uppdragsgivaren Dacecarlia Hotel & Spa 
accepterade:

– Visst blev det en extra kostnad, men 
det var det värt eftersom vi ville ha ett 
långsiktigt fokus. Vi vill inte byta golv 
igen om några år. Samtidigt var det väl-
digt viktigt att materialet medför en väl-

digt liten risk att gästerna ska halka. Vi 
är nöjda med resultatet, säger Ann-Louise 
Gustafsson, som är hotelldirektör och VD.

Hopptestet
Miljönären fick alltså klartecken och ska-
pade en jacuzzi-del utöver det vanliga. 
En konstruktion som också motsvarar de 
krav på service och underhåll som följer 
med en jacuzzi. Rapporterna säger att det 
gick åt massor av lim för att verkligen 
säkra upp att konstruktionen ska hålla.

– Det ska hålla för fyra personer som 
står där och dansar samtidigt, säger Jör-
gen Marcus.

Men Miljönärens tidning Färgtrycket 
utlyste ett hopptest:

Sex hantverkare från Miljönären inom 
målning, golvläggning samt kakel & klin-
ker ställde sig vid jacuzzin och hoppade 
sedan skrattande i takt. Konstruktionen 
höll till allas stora glädje.

I övrigt var Miljönären inblandad i det 
mesta av det stora renoveringsprojektet – 
utom poolen.

Det var ett halvår av målning, flyts-
packling och utlägg av nya golv samt ka-
kel och klinker.

– Detta är ett bra exempel på hur flera 
av Miljönärens yrkesgrupper jobbar till-
sammans för att det ska bli ett bra resul-
tat. Det här blev en riktigt fin spa-anlägg-
ning, säger Jörgen Marcus.

Godkänt hopptest  
i Dalecarlias spa

Färgtrycket Nummer 4 2020

Ett, två, tre….hopp! Den speciella konstruktionen kring jacuzzin i Dalecarlia spa-avdelning 
klarade hopptestet.

Emil Rotsjö och Sekandar Golestani  
målar i entrén till Dalecarlia Hotels fina 
spa-avdelning.

Miljönärens företagsledning:

N

Jörgen Marcus,  
Projektledare Miljönären



Färgtrycket Nummer 4 2020

Det är en viktig bakgrund till 
varför Miljönären nu kan se fram 
emot ett av sina största uppdrag 
inom fönsterrenovering, som före-
taget någonsin haft.

– Genom detta kommer vi att 
kunna anställa ytterligare en 
fönsterrenoverare, säger Lars Eng-
ström, projektledare i Falun.

Det handlar om att Miljönären under 
tre års tid ska renovera 250 fönster åt Bo-
stadsrättsföreningen Backagårdana, som 
ligger mitt i Falun.

Detta är följden av flera års arbeten åt 
bostadsrättföreningen inom flera typer 
av ytskikt. Det har varit uppdrag som 
skapat förtroende från båda håll. Så när 
Miljönären lyckligen var klar med föns-
terrenoveringen av en av föreningens 
andra fastigheter kom frågan om Miljö-
nären också kunde sköta renoveringen av 
250 fönster i den stora fastigheten.

– Det är roligt att de känner förtroende 
för oss, samtidigt som föreningen också 
ser fördelen med att renovera fönstren.

Uppdraget, som inleds inom kort, kom-
mer att ta tre år. Det innebär samtidigt 
att Miljönären kommer att gå från två 
till tre fönsterrenoverare i Falun.

– Två fönsterrenoverare kommer att 
behövas för att genomföra det här pro-

jektet, därför måste vi ha fler inom det 
här området för att kunna svara upp mot 
önskemål från övriga marknaden kring 
fönsterrenovering, säger Lars Engström.

Ett långsiktigt förtroende
bakom stor fönsterrenovering

Fakta / Fönsterrenovering 

Äldre fönster har mycket god kvalité, 
som behålls efter en renovering istället 
för byte. Det är prisvärt, går snabbt 
och är energibesparande! Fönstren blir 
som nya, med originalutseendet intakt. 
Miljönären monterar först ned de 
gamla fönsterbågarna och transpor-
terar dem till sin fönsterverkstad. Där 
byter Miljönären tätningslister, kittar 
om fönstren, målar dem och byter glas 
vid behov. Och om så önskas: Byter 
till energiglas. Därefter transporteras 
fönstren tillbaka och monteras på 
huset. Arbetet kan utföras året om och 
den boende kan bo kvar i bostaden 
oavsett väderlek och temperatur.

Tomas Hellsing och Joakim Gustavsson 
är Miljönärens fönsterbytare i Falun och 
förbereder byte av 250 fönster på fastig-
heten bakom dem.

Vi tänker på Min Stora 
Dag, Barncancerfonden 
och BRIS!
Miljönären vill önska er alla en God 
Jul och Gott Nytt År. 
 Liksom tidigare år kommer före- 
taget, i stället för att dela ut jul- 
klappar, att skänka pengar till väl-
görande ändamål. Det handlar om 
tre olika organisationer: MinStora- 
Dag, Barncancerfonden och Bris.

– Det är viktigt att våra barn mår bra. 
Barnen är framtiden i samhället. Därför 
känns det, för oss inom Miljönären, extra 
barn att stödja dessa verksamheter. Och i 
år kommer vi att skänka ännu mer pengar  
jämfört med tidigare år, säger Anderas 
Söderqvist, VD i Miljönären.

God Jul och Gott Nytt År
Det är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverk- 
liga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige  
i sjukdomar med en svår livspåverkande, inte sällan livshotande,  
diagnos. MinStoraDags mål är att ge dessa barn någonting under- 
bart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa.  

Läs mer på www.minstoradag.org  |  PG:90 05 13-3 

Detta är julklappen som man inte kan ta på, men som kan betyda  
så oerhört mycket för så många barn och deras anhöriga. 

Läs mer på www.barncancerfonden.se  |  PG:90 20 90-0

Organisationen Barnens rätt i samhället får en allt viktigare funktion. 
BRIS hjälper, på ett mycket bra sätt, utsatta barn och anhöriga i  
Sverige. Nu kan både barn och vuxna få hjälp och stöd genom BRIS. 

Läs mer på www.bris.se  |  PG:9015 04-1
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Profilen

Johan Eriksson, nye vasaloppschefen:

Få ledare kan få en tuffare utman-
ing än Johan Eriksson, när han 
blev tillförordnad VD för Vasalop-
pet: En vintervecka 2020 som blev 
cirka tio miljoner dyrare på grund 
av snöarbete, inställd sommarvec-
ka, uppsägning av medarbetare 
och en omställning till ett nytt 
koncept för vinterveckan 2021.

– Vissa utmaningar kan vara så 
tuffa att de nästan är knäckande, 
medan andra är utmanande. Det 
här är en tuff, en mycket tuff, ut-
maning, säger Johan Eriksson.

I det arbetet har Johan Eriksson säkert 
nytta av sin skidåkarbakgrund och in-
ställningen att aldrig ge upp.

– Det finns en enorm drivkraft inom 
hela organisationen att fixa detta, säger 
han.

Johan Eriksson växte upp i en skidåkar-
familj på Sollerön, utanför Mora.

Men hans framgångar uteblev:
– Min främsta skidmerit är att jag gått 

i samma klass på skidgymnasiet i Mora 
som vasaloppsvinnaren Daniel Tynell, sä-
ger Johan Eriksson, som åkt ett Vasalopp. 

Han kom på en placering drygt hundra 
efter en för hård öppning.

Kul kille
Men det fanns ledare i IFK Mora som såg 
hans potential som ledare och som frå-
gade en 20-årig Johan Eriksson om han 
ville bli tävlingsledare för klassiska An-
nandagsstafetten.

– Till skillnad från många andra i min 
ålder såg jag glädjen i att jobba med ar-
rangemang och organisationer.

Han blev sedan sportchef för IFK Mora 
och hade i många år posten som biträdan-
de tävlingsledare för själva Vasaloppet.

Det är roligt att intervjua Johan Eriks-
son som ofta kommer med många skämt. 
Som när han berättar hur det var att ar-
beta som försäljare av lastbilar:

– Det är inte så stor skillnad mellan åkare 
och åkare. Det är bara naveldjupet som är 
skillnaden.

Visionär
De senaste åren har Johan Eriksson varit 
utvecklingschef för Vasaloppet. Han är en 
visionär.

Därför hade han också en viktig funk-
tion i arbetet med att skapa vinterns pan-
demianpassade koncept för Vasaloppet 
med elitlopp och Vasaåket för motionä-
rerna.

Johan Eriksson antyder att dessa tan-
kar började ta form hos honom under 
våren när man såg utvecklingen av coro-
na-pandemin i samhället. Idéer som se-
dan presenterades i början av november.

– Men här vill jag poängtera att vi har va-
rit en hel grupp som tagit fram det här kon-
ceptet, säger lagspelaren Johan Eriksson.

Den 1 juli erbjöds Johan Eriksson job-
bet som tillförordnad VD för Vasaloppet.

– När frågan kom från styrelsen krävdes 
en extra promenad med hunden den 
kvällen. Det var många tankar. Det är 
både glädje och ett stort ansvar att leda 
en verksamhet som betyder så mycket för 
hela bygden och för hela motions-Sverige.

Men du blev ”bara” tf VD?
– Vi har sagt att vi ska reda ut vintern 

först innan vi går vidare. Jag har full re-
spekt för att styrelsen resonerar så. Det är 
inga problem för mig.

Om affärsidén
Samtidigt är Vasaloppet i en situation där 
visionären Johan Eriksson får tänka om.

– Det stämmer. Traditionellt har vi re-
gelbundet arbetat med utveckling och 
femårsplaner. 

Men dagens pandemi gör att vi tving-
as korta ner horisonten och fokusera på 
evenemang för evenemang. Ingen vet vad 
som kommer att hända, säger han.

I det här fallet har Vasaloppet en extra 
tuff uppgift med en affärsidé som går ut 
på att samla många människor som ska 
motionera tillsammans – tvärtemot hur 
man ska klara pandemin.   

Men Johan Eriksson svarar:
– Vi befinner oss inte i tobaks-

branschen, utan i en verksamhet där vi 
pratar om motion och hälsa som är väl-
digt i ropet. Därför måste det finnas plats 
för Vasaloppet framöver.

En visionär som ska 
klara tuffa utmaningen

Fakta / Johan Eriksson 

Aktuell: Tf VD Vasaloppet
Ålder: 44 år.
Familj: Fru, två barn, hund.
Fritidsintresse: Skidåkning, arbeta 
med egna gården och skogen, samt 
barnens intressen.
När du ska renovera. Anlitar du 
hjälp eller gör du det själv? ”Allt  
roligt jobb måste man väl få göra själv.” 

Johan Eriksson har fått en tuff start som 
tillförordnad VD för Vasaloppet. Men han 
är optimist. FOTO: VASALOPPET.


