
>> ÄVEN OM DU INTE KÄNNER TILL KGM sedan tidigare så 
känner du garanterat igen företagets produkter.

– Vi tillverkar ribbstolar, bänkar, plintar, hand-
bollsmål och mycket mera, berättar Mattias Engqvist, 
vd på KGM. Tillverkningen är ganska traditionell och 
innehåller ett stort mått av hantverk, fortsätter han.

Förutom den egna tillverkningen så importerar och 
säljer KGM alla produkter som behövs i en komplett 
idrottshall.

– Det är allt från minsta lilla pingisboll till inne- 
bandysarger och tjockmattor, förklarar Mattias.  
Vi har även en del produkter för hemmaträning som 
exempelvis skivstänger, bänkar och hantlar, fortsätter 
han.

KGM gör även renoveringar av redskap och genomför 
inspektioner av färdiga anläggningar.

– Våra produkter är ofta i massivt trä och håller väl-
digt länge. Men ibland uppstår behov av renovering och 
då löser vi det åt våra kunder. Inspektionerna är viktiga 
för säkerheten och ska genomföras en gång per år för att 
eliminera risker och se till att redskapen är i gott skick, 
berättar Mattias.

KGM har i flera omgångar genomfört kompetensut-
veckling inom ramarna för projektet “Kompetens för 
alla”. 

– Det har varit till stor hjälp för oss och kurserna har 

KGM i Hultsfred är ett familjeföretag som tillverkar inredningar till idrottshallar.
– Vi levererar mellan 20 och 30 idrottshallsinredningar per år och kunderna är nästan 
uteslutande kommuner, berättar Mattias Engqvist, vd på KGM. 
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KOMPETENS FÖR ALLA
Kompetens för alla är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden med ca 8 miljoner kronor från 2018-2021. I projektet ingår 37 

småländska träföretag som fått en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar.  Bakgrunden till projektet är att träindustrin 

i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning.

KGM ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG MED CA 30 ANSTÄLLDA SOM TILLVERKAR IDROTTSINREDNING I SIN  
PRODUKTIONSANLÄGGNING I HULTSFRED. ÖVERVÄGANDE DELEN AV KUNDERNA ÄR KOMMUNER RUNT OM  
I LANDET SOM BYGGER NYA IDROTTSHALLAR. KGM SÄLJER OCKSÅ ALLA PRODUKTER SOM BEHÖVS I EN  
 IDROTTSHALL I FORM AV MATTOR, BOLLAR OCH MYCKET MER.
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”

gett bra resultat och lett till att vi implementerat flera 
nya saker i vår verksamhet, berättar Mattias Engqvist. 
Jag tror att de är vanligt hos småföretag att man glöm-
mer bort eller inte riktigt hinner med kompetensutveck-
ling och “Kompetens för alla” är ett sätt att få upp det 
på agendan, fortsätter han.

Det är alltid en utmaning för planeringen att skicka 
iväg anställda på utbildningar utan att det har för stor 
inverkan på produktionen.

– Man får pussla lite helt enkelt. “Kompetens för alla” 
är ju ett väldigt flexibelt upplägg som gör att vi kan ge-
nomföra utbildningarna när det passar oss bäst. Dessut-
om har flera av kurserna genomförts via internet, vilket 
så klart sparar tid det också, säger Mattias.

UTBILDNINGSINSATSERNA har genomförts inom varieran-
de ämnesområden och bidragit till en kompetenshöjning 
på företaget.

– Vi har bland annat haft utbildningar i CAD, men 
också inom HR och hållbarhet, berättar Mattias. Det är 
en av de stora fördelarna med “Kompetens för alla” - 
att vi själva kan styra över vad det är för typ av kompe-
tensutveckling vi har behov av, fortsätter han. 

Mattias berättar att KGM har haft ett långt samarbete 
med Träcentrum som har fungerat väldigt väl. 

– Det är fantastiskt att ha en sådan resurs som Trä-
centrum på så nära håll. De brinner för träbranschen 
och har ett enormt kontaktnät som de gärna delar med 
sig av, berättar Mattias. Förutom utbildningsinsatserna 
via “Kompetens för alla” så har vi även deltagit i många 
seminarier på Träcentrum, fortsätter han. 

Kompetens för alla är en möjlighet för 
mindre företag som borde nyttjas ännu 
mer. Kompetensutveckling är viktig och 
har stor betydelse för företagets utveckling

Mattias Engqvist ”

”
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