


Vår vision
”Spaljisten är en möbelfron�llverkare i  

världsklass med nästa genera�on i åtanke”. 



Vår affärsidé
”A� vara en kompetent och proak�v partner �ll  

våra kunder för utveckling och �llverkning av  
ommantlade produkter.”



Hållbarhet Passion Engagemang Respekt

Våra värdeord

På Spaljisten gör vi saker �llsammans. Här är det  
medarbetarna som �llsammans gör skillnad. Det är det 
som gör Spaljisten �ll det vi är idag och det vi vill vara i  
fram�den.

Våra värdeord Hållbarhet, Passion, Engagemang och 
Respekt, utgör grunden vi står på och gör oss starka  
�llsammans.



Hållbarhet
På Spaljisten bryr vi oss. Här tar vi hand om varandra, naturen  
och våra kunder. Hos oss hjälper vi �ll, visar uppmärksamhet och 
en vilja. Vi är omtänksamma mot våra kollegor.

Spaljisten finns nu och i fram�den. Det ska även skogen och          
naturen göra. För a� skogen, som ger oss grunden �ll  våra  
spånskivor, ska kunna fortsä�a leva är det självklart för oss a�       
arbeta hållbart. Vi tror också på kvalité i våra produkter. Vårt  
material och kunskap vårdar vi så a� det håller.



Passion
Det är vi, �llsammans, som gör Spaljisten �ll verklighet. Vi 
är stolta över vår kunskap, våra produkter och varandra.
Här hjälper, peppar och mo�verar vi varandra. Vi vågar också be 
om hjälp och ge förslag �ll förbä�ringar.

På Spaljisten blir alla; kollegor, kunder och besökare, trevligt  
bemö�a. Vi bryr oss om varandra, men också våra produkter och  
vårt resultat. Vi vill framåt och ser möjligheter i utmaningar. Vi är  
helt enkelt stolta över a� vara en del av Spaljisten.



Engagemang
Tillsammans utvecklar och förbä�rar vi våra produkter. Vi  
jobbar �llsammans för a� utvecklas och bli så bra som  
möjligt. Alla är lika vik�ga för a� slutprodukten ska hålla  
högsta kvalité.

Här engagerar vi oss i arbetet och vår vilja a� förbä�ra, både oss
själva och våra produkter, för oss framåt. Genom a� ligga i
framkant blir vi bä�re och lär oss nya saker. Vi har e� kund-
fokus och försöker all�d �llgodose kundens önskemål.



Respekt
Här på Spaljisten bryr vi oss om varandra. Vi respekterar  
varandra och alla har rä� a� vara den de är. Vi har en �llit �ll 
varandra och det vi gör. Vi visar engagemang för varandra och  
våra produkter.

Vi står också för vad vi säger. Det vi säger a� vi ska göra, det gör vi. 
Det gör oss trovärdiga och någon a� lita på. Våra kunder ska all�d  
kunna lita på a� våra produkter och a� vi håller vad vi lovat. Vi har 
en hög yrkesstolthet.



Spaljisten är en  
möbel�llverkare i världsklass med

nästa genera�on i fokus.

Våra fokusområden
Spaljisten ska vara det självklara valet för alla som vill ha en kompetent och  
proak�v partner inom �llverkning av ommantlade produkter. För a� komma  
dit har vi tagit fram fokusområden som, likt spånskivorna i våra produkter  
ska utgöra en stabil grund a� stå på och föra oss framåt i arbetet. Vi har valt 
a� fokusera på medarbetare, spetskompetens, hållbarhet och �llväxt för a�
nå våra mål.

För oss är det självklart a� fokusera på medarbetarna, utan er är arbetet inte 
möjligt. Vi vill också utveckla en unik spetskompetens inom fronter för a�  
all�d ligga i framkant och vara en partner som våra kunder kan lita på och vända  
sig �ll. Tillsammans tar vi också ansvar och arbetar hållbart både för miljön,  
ekonomin och människornas skull. Slutligen är �llväxt en förutsä�ning för a�  
skapa en långsik�g utveckling i företaget och därmed kunna bli “en 
möbelfron�llverkare i världsklass med nästa genera�on i åtanke” som vår  
vision säger.



Medarbetare
Hos Spaljisten är människorna det vik�gaste. Tillsammans bryr vi 
oss, både om varandra, vår kunder, produkter och miljön.

Vi vill vara en a�rak�v arbetsgivare där alla trivs. På Spaljisten lyssnar  
cheferna på de anställda, föregår med go� exempel och förstår  
verksamheten. Alla anställda har e� naturligt kundfokus, gillar  
ständiga förbä�ringar och tror på våra produkter och företaget. Vi  
har också en tydlig ansvarsfördelning där förväntningar, uppdrag
och roller är tydliga i alla led.

Våra värdeord Hållbahet, Passion, Engagemang, och Respekt är 
vik�ga ledord i vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör, från det  
första mötet med kollegorna �lls slutprodukten förpackas och  
skickas �ll kund.



Spetskompetens
Spaljistens mål är a� vara världsbäst på fronter. För a� vara det  
måste vi ha den kunskap och de förutsä�ningar som krävs.

Tillsammans skapar vi därför stabila processer med en hög  
�llgänglighet där alla har möjlighet a� lära av varandra och de  
bästa. Produk�vitetsutveckling är en avgörande faktor för a� bli 
konkurrenskra�iga. Vi vill också säkerställa så a� vi håller högsta  
kvalitet när det kommer �ll leverans och effek�vitet.

Genom a� fokusera på fronter skapar vi förutsä�ningar för a� bli  
specialister och få spetskompetens. Det ger värde �ll oss som 
företag, �ll våra kunder och �ll våra anställda som får möjlighet a�  
utvecklas.



Grunden i våra produkter kommer från naturen. Därför är det  
självklart för oss a� ta hand om den, precis som varandra och vår  
ekonomi.

Vi utgår från FN:s hållbara utvecklingsmål i vår verksamhet och  
användernaturresurserpå e� så ansvarsfulltoch effek�vtsä� vi kan. 

Genom a� driva vår verksamhet på e� ansvarsfullt sä�, både ur 
ekologiska och ekonomiska såväl som sociala perspek�v, visar vi  
a� vi tar ansvar och all�d har nästa genera�on iåtanke. På 
Spaljisten bryr vi oss �llsammans.

Hållbarhet



Tillväxt
Tillväxt är den enskilt vik�gaste faktorn för a� skapa en långsik-
�gt god utveckling i företaget.

Vi vill växa �llsammans med våra kunder, både befintliga kunder 
och nya. För a� kunna göra det så fokuserar vi nu på fronter för 
a� kunna bli ännu bä�re på det segmentet. Vi vill även kunna 
erbjuda våra kunder leverans från idé �ll slutprodukt. Hos oss 
ska våra kunder vara trygga i a� få hög kvalitet och kunskap.

Genom a� fokusera på fronter kan vi få stordri�sfördelar som
möjliggör en ökad och stabil lönsamhet.



På Spaljisten bryr vi oss. Här tar vi hand om varandra,  
naturen och våra kunder. För a� långsik�gt ta ansvar för
både människor och jorden styr vi vår verksamhet u�från FN:s  
hållbara mål, Agenda 2030. Målen sy�ar �ll a� utrota fa�gdom
och hunger, förverkliga de mänskliga rä�gheterna för alla, uppnå   
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt  
säkerställa e� varak�gt skydd för planeten och dess  
naturresurser.

Vi på Spaljisten har valt ut fem mål som vi fokuserar extra på. Det
är målen om hälsa, jämställdhet, hållbar energi, minska
ojämnhet mellan länder samt hållbar konsum�on.

Hållbara mål



“Vi vill möjliggöra a� alla kan  
leva e� hälsosamt liv och 
verka för alla människors  
välbefinnande i alla åldrar”.

“Vi vill säkerställa a� alla har
�llgång �ll �llförlitlig, hållbar
och modern energi �ll en
överkomlig kostnad”.

“Vi vill främja hållbara  
konsum�ons- och produk-
�onsmönster”.

En hållbar konsum�on och produk-
�on innebär en effek�v användning  
av resurser och en minskadpåverkan  
från farliga kemikalier. De�a innebär
inte bara miljöfördelar utan även  
sociala och ekonomiska fördelar  
såsom ökad konkurrenskra�, närings-
livsutveckling på en global marknad,  
ökad sysselsä�ning och förbä�rad  
hälsa och därmed minskad fa�gdom.

För a� minska miljöbelastningen i 
vår produk�on har vi försökt  
konvertera alla produkter �ll  
lä�are spånskivor. Vi har också som 
mål a� använda 100 procent
återvunnen fronter i �llverkningen.

“Vi vill minska ojämlikheten  
inom och mellan länder”.

Kly�orna mellan individer och  
grupper, baserat på bland annat kön,  
ålder, etnicitet och ekonomisk och  
social status, i samhället har ökat.  
Det vill vi på Spaljisten motarbeta.
Vi engagerar oss därför det lokala  
föreningslivet och speciellt  
ungdomsidro�en så a� alla ska ha  
möjlighet a� träna och mo�onera.

Kly�orna mellan individer och grupper 
ökar i samhället. Hos oss är alla  
vik�ga.

“Vi vill uppnå jämställdhet och  
alla kvinnors och flickors  
egenmakt”.

Jämställdhet är uppnå� när kvinnor  
och män har samma rä�gheter och  
möjligheter a� forma si� liv och bidra 
�ll samhällets utveckling.
På Spaljisten är jämställdhet en  
självklarhet. Hos oss spelar det ingen  
roll vilket kön man har. Här är alla  
välkomna och ska ha samma förut-
sä�ningar för a� göra e� bra jobb.

Spaljisten ger också bidrag �ll  
organisa�oner som arbetar globalt  
med a� minska fa�gdom genom a� 
skapa arbete och utbildning med  
särskilt fokus på kvinnligt  
entreprenörskap.

Andelen fossil energi utgör idag  
nästan 80 procent av den totala
energi�llförseln. Spaljisten
använder endast lokalproducerad  
och förnybar energi från 
vindkra�verk i regionen.

Vi förser också det lokala �ärr-
värmeföretaget med mer än 50
procent av behovet. På så sä� hjälper  
vi andra företag och hem i vårt 
närområde a� få miljövänlig värme.

God hälsa är en grundläggande  
förutsä�ning för människors  
möjlighet a� nå sin fulla poten�al och 
a� bidra �ll samhällets utveckling.
På Spaljisten erbjuds alla abställda  
friskvårdsbidrag och har även  
möjlighet a� träna i Hälsans hus i  
Åseda som Spaljisten varit med och  
bekostat.

Spaljisten stödjer också det lokala  
föreningslivet med stort fokus på  
ungdomsverksamheterna.



spaljisten.com


