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Digitalisering – nya möjligheter

Jérémy Roussarie, vice vd för SCA
Timber France, och Alexey Sokolov,
produktchef hos Leroy Merlin.

Förändring kommer aldrig mer att
gå så långsamt som nu. Det har
sagts förut och är den förmodligen bästa bedömningen av hur
snabb den digitala utvecklingen
är. Tekniksprånget som digitaliseringen innebär, triggar enorma
utvecklingsmöjligheter att möta
kundförväntningar på nya sätt.

att handla på det sätt som de anser är
bekvämast och ger högst värde för pengarna. Vi som tillverkare och distributör
har att, tillsammans med våra kunder i
byggvaruhandeln, förhålla oss till detta
och tillsammans fortsätta att skapa den
mest optimala värdekedjan. Det är ett
ständigt pågående arbete som inte är
något nytt. Det nya är de möjligheter
som digitaliseringen erbjuder!

tvecklingen har startat senare för
trä- och byggprodukter än för
andra produktgrupper, som böcker,
kläder och sportartiklar. Men nu försöker
vi och våra kunder dra full nytta av digitaliseringens möjligheter inom vår egen
bransch. Den kanske mest uppenbara
tjänsten att erbjuda konsumenter är att
handla på nätet och få produkterna levererade hem – inte så lätt som man kan
tro när det gäller skrymmande trävaror.

Givetvis stannar det inte vid leverans
direkt till slutkund. Digitaliseringen erbjuder oss som producent nya möjligheter
att marknadsföra oss och via till exempel
sociala medier snabbt nå ut till breda
konsumentgrupper. Det ställer i sin tur
högre krav på vår innovationsförmåga.
I takt med att vi tydligare marknadsför
oss, så kommer kunderna också att förvänta sig att vi presenterar intressanta
nyheter till dem. I detta nummer kan du
läsa om några av de nyheter som erbjudits den skandinaviska och franska marknaden och hur de mottagits.
Trevlig läsning!
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Våra kunders starka varumärken och
hemsidor erbjuder oss möjligheten att
koppla på vår leveransförmåga och på så
sätt tillsammans erbjuda försäljning på
nätet med leverans direkt till slutkund.
Sedan drygt ett år möjliggör SCA för
slutkonsumenter i Sverige att via en av
våra kunders hemsidor handla på nätet
för upphämtning i butik, så kallat ”Click
and collect”. I Storbritannien tar en av
våra kunder ytterligare ett steg och erbjuder möjligheten för slutkunden att
handla ett utvalt sortiment trävaror på
deras hemsida, där vi plockar ordern i
vårt distributionslager för direkt leverans
hem. Bekvämt och enkelt för slutkunden,
som inte behöver ordna med släpkärra
och köra till byggvaruhandeln.
Är detta ett hot för den traditionella
byggvaruhandeln? Slutkunderna kommer
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att överträffa kundernas förväntningar

Markus Henningsson,
vd, Timber Supply

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika
resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna
och andras skogar.
Affärsområde Trä är den delen av SCA som tillverkar
sågade trävaror av skogen. Vi är en av Europas ledande
leverantörer av träbaserade produkter med en årlig
produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med distributionslösningar
till kunder inom träindustri och byggvaruhandel.
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SCA – ett industriellt ekosystem
Den 15 juni klipptes de sista legala banden mellan
SCA och Essity och nu är SCA ett självständigt
skogsbolag, ett industriellt ekosystem som drivs av
skogens kraft. För affärsområde Trä innebär det att
affärsområdet har gått från att vara fem procent av
omsättningen till cirka 30 procent. Det som affärsområde Trä gör har stor betydelse – för SCA, ägarna
och kunderna.
–Vi är en viktig del av SCAs värdekedja och vår prestation får
nu en större påverkan på totalen. Vi rapporteras som ett eget
segment och intresset för vår verksamhet och vår prestation har
ökat. Vi blir jämförda på ett tydligare sätt med våra konkurrenter. Det känns inspirerande, men också ansvarsfullt, säger Jonas
Mårtensson, vd för affärsområde Trä inom SCA.

”
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Basen i verksamheten är skogen. SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige. Det är det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs har SCA utvecklat en
välinvesterad industri i syfte att skapa högsta möjliga värde.
Till exempel har SCA-koncernen de senaste 10 åren investerat
två miljarder inom affärsområde Trä, vilket har förbättrat verksamheten och är en viktig grund för Träs resa framåt.
– Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet och
genomföra förbättringar. Det är en framgångsfaktor för att
stärka företaget och erbjuda produkter och tjänster som skapar
nytta för våra kunder, säger Jonas Mårtensson.

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan
skapar vi förutsättningar för goda samarbeten
och ett bra resultat.

”

Jonas Mårtensson,
vd, affärsområde Trä inom SCA

De senaste årens investeringar har också gjort att Trä kunnat
stärka kunderbjudandet på de olika marknaderna för att lansera
produkter som på ett bra sätt möter efterfrågan.
– När konsumtionen av träprodukter ökar, har vi sett ett
ökat behov av produktutveckling eftersom både våra kunder
och slutkonsumenten efterfrågar differentierade produkter med
olika egenskaper. I år har vi lanserat flera nya innovativa produkter, som tagits emot positivt både av våra kunder inom
byggvaruhandeln och av deras kunder. Vi har sett att vår kärnfurutrall, x-ray trall och linoljebehandlade royaltrall har haft en
efterfrågan över förväntan, vilket är riktigt roligt, fortsätter
Jonas.
Det finns goda förutsättningar att leverera träprodukter på de
olika marknaderna, eftersom det just nu är bra balans mellan
efterfrågan och produktion. Produktionen har ökat mycket i
Ryssland och Finland, men den starka efterfrågan gör att allt
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fångas upp på marknaden. Dessutom ökar konsumtionen av
brädor och plank i Europa, Nordamerika och Kina samtidigt.
– Det är lite ovanligt att det är en uppgång på tre stora förbrukningsregioner samtidigt. Dessutom ökar byggandet i Europa
och byggvaruhandeln i Skandinavien har haft en fin uppgång,
vilket gör att progonosen för 2017 ser god ut för Trä, säger
Jonas.
Hela värdekedjan inom skogsindustrin är viktig och sågverken
har en stor betydelse för att skapa värde för skogsbruket. SCA
har några av Europas största och mest effektiva sågverk och är
en ledande leverantör av hållbara träprodukter.
– Vi har ett stort ansvar att fortsätta leverera produkter av
hög kvalitet som skapar stort värde för våra kunder. När vi kan
möta deras behov och efterfrågan kan vi stärka varumärket och
bidra till att stödja våra kunders affärer. Genom att ta ansvar
för hela värdekedjan och att ha ett engagemang som sträcker sig
längre än till ett färdigt virkespaket, skapar vi förutsättningar
för goda samarbeten och ett bra resultat, säger Jonas Mårtensson.
Text Patricia Knutsson

Produktutveckling
med kunden i fokus
A
I januari 2015 började Jonas Johansson som
industridoktorand inom SCAs affärsområde Trä.
Uppdraget var att ta fram och lansera nya produkter och erbjudanden för SCAs kunder inom
byggvaruhandeln på den skandinaviska marknaden.
– SCA har arbetat med produktutveckling i
många år. 2015 blev produktsegmentet ”egenskapsförbättrat trä” ett prioriterat område och
utveckling av produkter för segmentet prioriterades högt och fick extra stort fokus. Det har
gjort att vi de senaste åren har kunnat lansera
flera nya produkter, berättar Jonas Johansson
inköps- och kvalitetsansvarig inom SCA, affärsområde Trä.

tt lära känna sitt område, branschen och kundernas
behov är viktigt i allt utvecklingsarbete och ett intensivt arbete inleddes för att kartlägga området.
– Mitt uppdrag var att fokusera på egenskapsförbättrat
trä, till exempel beständighet, dimensionsstabilitet och hårdhet. Jag undersökte behoven på marknaden, både kundernas
och våra egna, för att till sist besluta om vilka produkter vi
ville gå vidare med, säger Jonas.
Analysen visade en tydlig trend, att slutkunderna, det vill
säga de som handlar i byggvaruhandeln, ställer fler krav än
tidigare på träprodukter.
– Det finns fler än en typ av slutkund och flera kundsegment, där alla har olika behov och preferenser som vi
måste tillgodose med de produkter vi levererar. Inom ett
kundsegment hittar vi till exempel slutkunder som är prismedvetna, i ett annat de som har stort fokus på det estetiska
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och i ett tredje segment finns de som håller hållbarhetsfrågorna varmt om hjärtat, säger Jonas.
Ett stort produktsegment är trall. Den huvudsakliga metoden för att skydda trä i exteriöra miljöer är tryckimpregnering, men antalet alternativa metoder för att skydda virket
ökar kontinuerligt. Detta har gjort att slutkunden i allt större utsträckning efterfrågar produkter med olika egenskaper.
– För att kunna tillgodose behoven från de olika kundsegmenten har vi undersökt flera produkter med olika egenskapsförbättrande behandlingar. Vi har därefter valt produkter som passar både våra kunder och oss och dessa har vi nu
lanserat på marknaden, berättar Jonas.
– Idag har trallsortimentet utökats och den som är prismedveten kan välja att köpa en standardtrall precis som
tidigare, men har man högre krav på estetiken finns nu också en x-raytrall och en linoljebehandlad royaltrall. Det finns
också en helt obehandlad kärnfurutrall med mycket goda
egenskaper.
Analysen visade också att nya tjänster och service efterfrågades av kunderna, vilket har lett till att SCA idag erbjuder flera nya tjänster och service på den skandinaviska
marknaden, allt paketerat som SmartTimber.
– Vi har arbetat intensivt med att marknadsföra produkterna och det har gett effekt. Vi ser att de kunder som har
anammat och använt SmartTimber-konceptet har haft goda
resultat och att efterfrågan på till exempel på x-raytrallen
och kärnfurutrallen har varit över förväntan. Samma sak
gäller för den linoljebehandlade royaltrallen, säger Jonas.
Kampanjen ska utvärderas ytterligare men redan nu planeras för att ta nästa steg och utveckla konceptet ytterligare,
med fler produkter.
– När vi får stor efterfrågan från slutkunden på produkterna är både vi och våra kunder nöjda – det är först då vi

Jonas Johansson inköps- och kvalitetsansvarig inom SCA, affärsområde Trä.
Foto: Per-Anders Sjöquist

har lyckats. Arbetet med produktutveckling och innovation
fortsätter, samtidigt som vi fortsätter vårt interna arbete för
att ytterligare höja kvaliteten och vår service. Det är en ständigt pågående process där hela värdekedjan bidrar till framgången och gynnas av arbetet. Nu fortsätter vi utvecklingen
och det blir spännande att se hur nästa steg tas emot på
marknaden, avslutar Jonas Johansson.
Text Patricia Knutsson
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En grupp chefer från den brittiska Travis Perkins-koncernen
besökte nyligen SCAs verksamheter i Sverige och fick, på
plats, uppleva SCAs hela leveranskedja. Målet med besöket
var att ge kunden en unik inblick i var deras träprodukter
kommer ifrån och att förmedla SCAs fokus på utveckling
och innovation.
I gruppen på tolv chefer från Travis Perkins-koncernen
ingick John Carter, som är vd för Travis Perkins plc, och
Andrew Harrison, chef för Travis Perkins-koncernens
affärs- och verksamhetsutveckling, liksom chefer från
gör-det-själv-kedjan Wickes, som ägs av Travis Perkins, och
chefer från Travis Perkins-divisionen General Merchanting.
Rundturen bland SCAs anläggningar innefattade besök
på Bollsta sågverk, studiebesök hos SCAs enheter för
produktförädling, ett besök på Östrands massafabrik och
till en avverkningsplats. Resan avslutades på Bogrundets
plantskola.
– Besök som det här stärker och utvecklar relationen
mellan oss och kunden ytterligare. Besökarna från Travis
Perkins var mycket imponerande av våra verksamheter,
sammanfattar John Griffiths, vd för SCA Timber Supply UK.

Patricia Knutsson

Brittiskt kundbesök hos
SCAs svenska verksamheter

Franskt familjeföretag
med människan i centrum
Tanguy Matériaux är ett franskt fristående familjeföretag, som funnits i tre generationer. Företaget
grundades 1925 och idag är det tredje och fjärde
generationen som sitter i ledningen.
De mänskliga värdena förenar och utgör grunden för Tanguy-gruppens framgång.

T

anguy grundades för 92 år sedan i Lannilis i Bretagne.
1947 började företaget handla med trä, som sedan
följdes av andra typer av material avsedda för byggbranschen. Samma år började Tanguy importera nordiska
träslag.
På 1970-talet ville företaget expandera och öppnade två
nya försäljningsställen i Brest och Landerneau. Inom ett
tiotal år hade företaget öppnat fem försäljningsagenturer
och hade 150 anställda.
Under 1990-talet satsade Tanguy på en ny marknad och
öppnade ett försäljningsställe i Gouesnou, med den offentliga sektorn som målgrupp.

Idag har Tanguy:
• 780 anställda
• En omsättning på över 200 miljoner euro
• 12 000 m2 utställningsyta
• 43 agenturer och återförsäljare

”

Alexandre Treguer och Alain Le Roux, Tanguy Matériaux. Foto: Tanguy

”

Vi tror att trä har en framtid inom byggbranschen och fortsätter att investera.
Alain Le Roux, Tanguy Matériaux

Förutom att köpa och sälja byggmaterial är Tanguy även
virkesimportör och betongtillverkare, verksamheter som
motsvarar cirka 15 procent av omsättningen. I över 70 år
har företaget trafikerat hamnen Paluden i Bretagne för att
importera virke av olika slag, främst tall och gran från Skan-

Hamnen i Paluden är viktig så väl för regionen som det franska företaget Tanguy.

Foto: Tanguy
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Företaget Tanguy importerar virke från SCAs sågverk i Rundvik.

dinavien och Baltikum, som sedan bearbetas i någon av
Tanguys tre fabriker. Varje år bearbetas 50 000 m3 trä och
säljs vidare av gruppens återförsäljare.
Alexandre Treguer, som under många år arbetade med import och förädling av träprodukter, har just gått i pension
efter en lång karriär inom Tanguy-gruppen. Han är själv ett
levande exempel på företagets värden.
Alain Le Roux har tagit över stafettpinnen och vill driva
arbetet vidare med samma engagemang.
Kan du beskriva Tanguys verksamhet inom träindustrin
mer i detalj?
– I samarbete med SCA importerar vi varje år flera båtlaster
trä från norra Europa, som lastas vid sågverket och hamnen
i Rundvik Sverige, där man har kunnat anpassa verksamheten väl efter våra behov.
– SCAs stora styrka är att företaget kan erbjuda oss både
gran avsedd för byggmaterial som till exempel limträ, samt
fura för vår tillverkning av utemöbler. SCA kan dessutom
leverera miljöcertifierat virke, något som är viktigt för oss
eftersom vi är engagerade i hållbar utveckling.
– Våra båtar lägger till i hamnen i Paluden, vid floden
Aber Wrac’h, några kilometer från Lannilis. Att lasta av
båtar i Paluden är en verklig utmaning, framför allt eftersom
det är trångt på kajen. Men hamnen är viktig för området
och vi är stolta över att främja den lokala näringen.

Foto: Tanguy

säljer under två olika varumärken: TOT’m för bostäder
och TOT’mX för offentliga byggnader.
Vilka investeringar gör ni inom trävaruområdet?
– Vi håller just på med att bygga en CLT-fabrik (korslimmat
massivt trä) för TOT’m och TOT’mX. Fabriksbyggnaden
har uppförts nu i sommar och vi ser fram emot att starta
den nya produktionen.
– Vi tror att trä har en framtid inom byggbranschen och
fortsätter att investera, inte bara för att kunderna önskar
det, utan även för att kunna erbjuda dem nya, innovativa
lösningar och säkra utvecklingen av trämaterial inom byggbranschen.

Vad tillverkar ni och vilka är era varumärken?
– Vi tillverkar limträ sedan 1966 på fabriken i Lannilis
och kan göra balkar på upp till 40 meter. 1992 investerade
vi i produktionen av I-balkar, som vi säljer under märket
Nailweb.
– Vi tillverkar även utemöbler under märkena Mobextan
och Tootan. Mobextan består framför allt av utemöbler för
offentligt miljöer. Tootan gör produkter anpassade för privatkonsumenter.
– Eftersom vi gärna vill bidra med ett miljötänkande har
vi även startat tillverkning av väggar i massivt trä som vi
Foto: Tanguy
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SCA hos Leroy Merlin

Frankrikes ledande
byggvaruhus

I över ett år har grangolv från SCA Timber France funnits till försäljning
på prov i 13 Leroy Merlin-varuhus i Frankrike. När den ledande franska
byggvaruhuskedjan började ta in anbud i mars för material till golvoch väggpaneler, var det därför naturligt att SCA bjöds in till förhandlingsbordet.

T

re månader senare var det klart att
SCA Timber France vunnit kontraktet som huvudleverantör av
paneler och golvbrädor i gran. Fem olika
produkter kommer att levereras till Leroy
Merlin under 2018. Det motsvarar över
2,5 miljoner euro av företagets omsättning. SCAs samarbete fördjupas därmed
med Adeogruppen, där produkter från
SCA redan säljs på prov inom varuhuskedjan Bricoman, sedan två år tillbaka.
Jérémy Roussarie, vice vd för SCA Timber France, förklarar att provåret innebär
en verklig ansträngning för ett företag
som SCA.
– Det handlar om små volymer samtidigt som vi måste bevisa att vi kan hålla
en perfekt servicenivå för att kunna ut-

veckla samarbetet till något större. Om
Leroy Merlin ger oss det här förtroendet
beror det på att provfasen varit framgångsrik. En framgång som alla som
arbetar för oss här i Frankrike har del
av. Vi har arbetat tålmodigt och kunnat
visa att vi är framtidens leverantör.
Leroy Merlin är inte bara marknadsledare
inom sin bransch utan också en pådrivare
på många andra områden. Ett exempel är
webben, med sitt forum för gör-detsjälvare, och även företagets ambition att
vara en verklig föregångare och något av
en Google för hemmafixare. Märkets
e-handelsbutiken har fler besökare och
högre omsättning än något av företagets
fysiska varuhus. Man hoppas även att
varuhuskedjans närvaro över hela världen

kommer att öppna flera dörrar för SCA i
framtiden.
Sist, men inte minst, är Leroy Merlin
ett företag som sätter kunden i centrum.
Kundomdömen, marknadsföring, paketering, kundresan... allt är analyserat in
i minsta detalj för att kunna tillfredsställa
slutkunderna och få dem att vilja komma
tillbaka.
– Att samarbeta med en grupp som
Adeo är en garanti för att vara nära slutkonsumenten och en del av ett vinnande
säljkoncept, menar Jérémy Roussarie.
Men SCA hoppas nå ännu längre.
– Vi skulle snabbt vilja påbörja ett
samarbete med Leroy Merlin vad gäller
andra typer av produkter, till exempel
terrassträ, ytbeklädnader och lister, säger
Jérémy Roussarie.
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6 frågor till Alexey Sokolov,
Kan du kort beskriva Adeogruppen och Leroy Merlin?
– Adeo finns i ett dussintal länder,
är marknadsledande i Frankrike
och trea internationellt på marknaden för gör-det-självare. Leroy
Merlin, med sina 134 varuhus, är
ett av gruppens klassiska märken
och den ledande byggvaruhuskedjan i Frankrike. Leroy Merlins
framgångsrecept på marknaden för gör-det-självare har också
visat sig fungera utomlands, till exempel i Ryssland där 50 varuhus öppnats på bara fem år. Målet är att öppna 250 varuhus
fram till år 2025, något som skulle göra märket större där än
i Frankrike.

Foto: Leroy Merlin

produktchef för trävaror hos Leroy Merlin

Beskriv din egen yrkesbana.
– Efter studier i Frankrike, på IPAG Business School i Paris,
beslutade jag att återvända till mitt hemland, Ryssland, där det
verkade finnas större möjligheter att göra karriär. Jag började
som praktikant på Leroy Merlins allra första varuhus i Moskva.
Efter att ha fått fast anställning blev jag först controller och slutligen varuhuschef. Efter det arbetade jag internationellt och är
numera produktchef för trävaror på Leroy Merlin i Frankrike.

Kände du till SCA innan vi påbörjade vårt samarbete?
– Ja, vi visste att det fanns andra aktörer på marknaden, bland
annat SCA. Våra största leverantörer var desamma sedan flera
år tillbaka – Norsilk, Protac och Sotrinbois. Vi ville gärna hitta
en ny aktör att samarbeta med och fick det också när SCA vann
kontraktet.
Varför föll valet på SCA och på vilket sätt har SCA motsvarat
era förväntningar?
– SCA har kunnat uppfylla flera av våra önskemål på ett effektivt sätt. Viktigast för oss var att förpackning och fraktvillkor
kunde anpassas efter våra begränsningar och behov och det som
är vår huvuduppgift – att sälja. De anställda i våra varuhus är
framförallt försäljare av ”lösningar”. Varorna ska vara lättillgängliga och presenteras på ett tydligt och lättbegripligt sätt.
Alla avdelningarna är anpassade efter det konceptet och det
ska vara enkelt för kunderna att själva plocka sina varor från
hyllorna. SCAs representanter har dessutom visat prov på
initiativförmåga och en dynamik som gjort det enkelt att ha
en öppen dialog, något som ger oss goda skäl att tro på det
här nya samarbetet.
Text Anne Tuffnell

Foto: SCA Timber France

Hur såg marknaden för väggpaneler ut när ni började
ta in anbud?
– Från mässor vi besökt och genom våra kunder hade vi förstått
att marknaden för väggpaneler var på väg att förändras. Den
här typen av produkter hade utvecklats väldigt lite under många
år, men nu är det en av de produkter med störst potential att
förnya sig. Den tidigare bilden av paneler, som något man använde för att dölja brister, håller på att förändras och designers
och inköpare satsar mer och mer på den dekorativa aspekten,
till exempel PVC-paneler med 3D-effekt eller att bara täcka
delar av väggen, i stället för ett helt rum, som man gjorde tidigare. Träet har två stora fördelar här – det är miljövänligt och
kan målas. Den nya trenden gjorde det nödvändigt att snabbt
förnya våra produkter och ta in anbud, med målet att koncentrera verksamheten till färre produkter och färre leverantörer.

Vilka kriterier hade ni för att välja vem som skulle
få kontraktet?
– Det viktigaste för oss, ur strategisk synpunkt, var att hitta en
leverantör som lätt kunde anpassa sig till våra rutiner för lagerhållning och försäljning. Det handlar om åtgärder för att anpassa produkterna efter hur våra varuhus är uppbyggda, så att
det blir enkelt att hantera logistiskt för alla anställda, men även
enkelt för slutkunden. Förpackningar som inte anpassats efter
våra varuhyllor, höga fraktkostnader eller svårhanterliga volymer och produktlager kräver fler åtgärder från vår sida. Förutom logistiken var det även en ekonomisk fråga. Prisuppgången inom trävarubranschen liksom prisskillnaderna fick
oss att titta närmare på hur ärlig prissättningen var hos olika
leverantörer.

Pôle Atlantique – nytt stort lager på plats
I december 2016 fick SCA Timber France-anläggningen i Rochefort ett nytt lager på 3 000 kvadratmeter i Pôle Atlantique. Investeringen har gjorts inom ramarna för den så kallade ZERO-planen,
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efter att en föråldrad byggnad på 3 800 kvadratmeter stängts ner.
Det nya lagret är främst avsett för tryckimpregnerat trä och ger
SCA Timber France betydligt bättre lagerförutsättningar än tidigare.

SCA Timber France

Innovation på frammarch
Sedan början av 2015 har den förnyade försäljningsplanen högsta prioritet inom SCA Timber France.

Parallellt med ambitionen att hålla en hög servicenivå,
vill SCA Timber France positionera sig som ledande
vad gäller innovationer, samtidigt som man fortsätter
att vara specialist på nordiska träslag.
Engagemanget från alla som arbetar för SCA Timber
France, från produktion till leverantörer och säljare,
ger den dynamik företaget satsar hårt på att behålla
och vidareutveckla.
Här är de produkter som SCA Timber France lanserar
under 2017:

FIREBLOCK
SCA Timber France räknar med att stärka sin position på
marknaden för väggpaneler tack vare lanseringen av en
svällande inomhuspanel, som är brandskyddsklassad
enligt normen B-S2-d0 (M1) av FCBA, det franska kontrollinstitutet för trä- och möbelindustrin. Panelen svarar mot
de allt mer krävande brandskyddsnormerna för offentliga
byggnader och flerbostadshus i Frankrike.
SIKKENS PROGRAM
Ett samarbete med Sikkens kommer att etableras under andra halvåret av 2017. Samarbetet ger kunden möjlighet att förlänga garantin
för målade ytbeklädnader genom
att följa ett uppsatt underhållsschema.

BIOS ALTANER
I 2017-års utbud finns ett altanträ med en oljebaserad
skyddsfinish. Utseendemässigt ger det ett fantastiskt
resultat, helt i klass med exotiska träslag och kompositskivor. De nya Bios-träet finns i tre trendiga färger:
ljusgrått, mörkgrått och teak.

OSB+
Sedan början av året erbjuder SCA Timber France
OSB-paneler och -skivor. Det kompletterar utbudet av
övriga produkter som vänder sig till trävaruhandeln och
gör det enklare för kunderna att hitta rätt mix av produkter
samtidigt som det underlättar leveranserna.

WOLMAN System PROCOLOR Douglas
I samarbete med Wolman är SCA först i Frankrike med att
lansera ett pro-douglas-behandlat trä för fasadpanel. Det
är en tryckimpregneringsmetod som använder en ny molekyl, utvecklad exklusivt av Wolman System, och ger hela
ytan den rosa tonen hos douglasgranen, något som gör
det möjligt att dölja ojämnheter och skapa ett homogent
intryck. Träet uppfyller DTU-normerna klass 3.
Foto: SCA Timber France
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THERMOWOOD

Thermowood®, i samarbete med Lunawood, är en av de
mest lovande lanseringarna i år. Två produktlinjer erbjuds,
en för ytbeklädnader och en för altaner.
Träet värms upp till 212°C, något som ger en kemisk
modifiering på djupet och materialet får en imponerande
hållbarhet och stabilitet.
Efterfrågan är redan stor på Thermowood, som är lätt att
bearbeta och montera, samtidigt som det är skonsamt för
miljön.

Foto: Lunawood
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5 frågor

till Sebastien Chenot,
exportchef på Lunawood
Kan du kort beskriva Lunawood för oss?
– Lunawood är ett finskt företag som är specialiserat på
värmebehandling av trä genom en process som kallas
Thermowood®. Bolaget grundades år 2000 och var då ett
litet familjedrivet företag. Idag, efter att vi tog över Metsa
Groups anläggning i Kaskinen 2016, är vi den största tillverkaren av värmebehandlat trä i Europa, med export till
över 40 länder. Företaget bygger sin framgång på tre kärnvärden: kunskap om råvaran, dess kvalitet och hur den ska
tas om hand på ett hållbart sätt, ett utbud av konstruktiva,
hållbara och ekologiska lösningar i trä samt förmågan att
lyssna till och arbeta nära våra kunder.
Beskriv din egen yrkesbana.
– Efter min ingenjörsutbildning, med specialisering på trämaterial, arbetade jag först på två franska företag, med
plywood och faner, och efter det ville jag gärna söka mig
till ett skandinaviskt företag. Jag fick anställning på Finnforest-France i slutet av år 2000. Jag började som chef för
deras avdelning för plywood, och arbetade sedan med inköp
och leverans av byggmaterial. Därefter arbetade jag som
inköpare av trä, fortfarande hos Finnforest-France.
– Sommaren 2016 började jag på Lunawood för att leda
lanseringen av Thermowood på den franska marknaden,
som är strategiskt viktig för oss.
Foto: Gaëlle Schuster

Hur ser marknadsstrategin för Thermowood
i Frankrike ut?
– Vi vill framför allt marknadsföra Thermowood för försäljning i Frankrike. Hållbarhet, naturlig stabilitet och en ekologisk produkt är starka argument för att vi ska kunna
lyckas på marknaden. Som specialist på en enda produkt
exporterar vi bara hela virkespartier och har inte någon
lagerverksamhet eller distribution, varken i Frankrike eller
någon annanstans. Vi lutar oss därför mot våra samarbetspartners inom distribution och industrin, som förstår fördelarna med Thermowood och vill integrera produkten i
sitt utbud och sälja den.
– Min roll är självklart att hjälpa dem att lyckas med detta.
®

Kände du till SCA innan vi påbörjade vårt samarbete?
– SCA är ett av de stora namnen inom den europeiska träindustrin. Som uppköpare av trä har vi alltid haft regelbunden kontakt med SCA – även om vi tidigare inte haft
tillfälle att utveckla något affärssamarbete.
– När jag började på Lunawood, och kom tillbaka från
säljsidan, behöll jag bilden av SCA som en stor aktör på
marknaden, men nu som en möjlig kund.

Varför valde ni SCA och vilka förväntningar har ni?
– Rent strategiskt har SCA många kvaliteter som är avgjort
intressanta för oss. Det är en pålitlig aktör inom branschen
och väl etablerad på den franska marknaden. Att samarbeta
med SCA i Frankrike innebär att vi har en dynamisk aktör
med stark vilja till utveckling. SCA Timber Frances ambitiösa försäljningsstrategi och företagets strävan efter att
utveckla och lansera innovativa produkter övertygade oss
om att det finns möjligheter till ett verkligt samarbete som
gynnar oss båda. Efter en första, mycket konstruktiv, kontakt kunde vi snabbt komma överens om ett samarbete.
Vi räknar nu med att kunna gå vidare tillsammans. Vi har
gemensamma mål och arbetar sida vid sida för att nå dem.
Kvaliteten på det utbyte vi hittills haft, och de första resultaten, gör att vi är avgjort positiva vad gäller utvecklingen
av vårt partnerskap, trots att vi fortfarande inte avslutat
första året av vårt affärssamarbete.
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NYTT OM NAMN
Paul Bostock har anställts
vid SCA Timber Supply UK
som Group Supply Chain
Finance Manager. Paul är
baserad vid kontoret i
Stoke-on-Trent och
ansvarar för ekonomiska
analyser samt för kontrollen av funktionerna
supply chain och förvärv.
Han kommer från en anställning vid Bentley Motors Limited där han
arbetade som finansiell revisor.

Möt Markus Henningsson…
… som är ny vd för SCA Timber Supply. Han började sin nya tjänst
den 1 juli.

Annelie Forssberg har
utsetts till business
controller. Hon har tidigare varit controller på
SCA Energy. Annelie tillträdde sin nya tjänst
den 21 augusti och hon
rapporterar till chefen
för SCA Timber Supply
Skandinavien.

Patrik Olsson har utsetts
till supply chain engineer.
Han har tidigare varit
revisorsassistent på
KPMG. Patrik tillträdde
sin nya tjänst den 1 september och han rapporterar till Annelie Forssberg,
business controller.

Jenny Flodin har tillträtt
en halvtidstjänst som
controller för SCA Timber
Mill Sales. Arbetsuppgifterna består av rapportering, uppföljning och
förbättringsprojekt som
berör SCAs försäljning av
sågade trävaror.

Foto: Per-Anders Sjöquist

Jonas Johansson har
utsetts till inköps- och
kvalitetsansvarig. Jonas
har tidigare varit industridoktorand på SCA Timber
och tog sin licentiatexamen den 14 juni.
Han kommer att rapportera
till chefen för SCA Timber
Supply Skandinavien.

Hur känns det på det nya jobbet?
– Det känns både roligt och utmanande. Trots att vår verksamhet har
utvecklats enormt de senaste åren är utvecklingspotentialen fortfarande
stor inom flera områden, till exempel inom digitalisering.
Vad var avgörande för dig när du tackade ja till tjänsten?
– Möjligheten att få jobba med långsiktig utveckling i ett större perspektiv. Jag tycker också det ska bli roligt att jobba lite mer internationellt
igen.
Berätta lite om din bakgrund.
– Jag är uppvuxen på landet med aktivt jord- och skogsbruk och skogen
har alltid varit närvarande för mig. Därför var det också ett naturligt val
att läsa till jägmästare. Sedan år 2000 har jag arbetat inom SCA Timber.
Jag har fått möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter, till
exempel på sågverken och i Frankrike under knappt två år. För mig är
det en av SCAs styrkor, att kunna erbjuda omväxlande utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare och jag har haft turen att vid varje byte
få känna att jag gått till ett ännu roligare jobb. Jag kommer senast från
en roll som chef för SCA Timber Supply Skandinavien där jag varit i
ungefär 4 år.
Hur ser du på din roll som chef för Timber Supply?
– Min roll är att driva den långsiktiga strategiska utvecklingen tillsammans med cheferna för de olika bolagen inom Timber Supply. Flera stora
frågor blir det naturligt att börja samordna mellan de olika bolagen, till
exempel marknadsföring och varumärkesfrågor, utveckling inom digitalisering och råvaruinköp.
Vad står först på din att göra-lista nu när du börjat din nya tjänst?
– Att rekrytera en efterträdare till mig själv, en ny chef för SCA Timber
Supply Skandinavien!
Vilken är din bästa egenskap på jobbet?
– Jag är positiv, utvecklingsorienterad, gillar att arbeta tillsammans med
andra och, som man säger på värmländska, jag är ”rätt eveten”!
Text Camilla Gårdlund
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SCA Merchant Services

Levererar i hela Storbritannien

Några av SCA Merchant Services-medarbetare framför den nya lastbilen som levererar trävaror till SCAs kunder i Skottland.

I september förra året förvärvade SCA Timber
Supply UK företaget Swedscot Timber med
verksamhet i staden Cumbernauld i Skottland.
För att kunna växa ytterligare behövde SCA en
distributionsplattform för den skotska trä- och
byggvarumarknaden. Swedscot, som redan fanns
etablerat i Skottland, innebar den perfekta möjligheten för SCA att utöka sin Merchant Servicesverksamhet. Nu, nästan ett år senare har beslutet
visat sig vara en succé.
– Vi var tvungna att utvidga våra distributionsmöjligheter
till Skottland för att kunna erbjuda våra bygghandelskunder
en verkligt landsomfattande lösning, förklarar John Griffiths
som är vd för SCA Timber Supply UK. Vår Merchant Servicesverksamhet har fullt fokus på leveranser till fristående byggvaruhandlare och nationella bygghandelskedjor. Av kostnadsskäl fanns det ett antal potentiella kunder som vi inte kunde
nå från våra befintliga verksamheter i Welshpool, Melton
och Stoke-on-Trent. Ett distributionscentrum i Cumbernauld
passade perfekt in i våra tillväxtplaner.
– Förvärvet har inneburit att vi nu har samma marknadsförutsättningar som flera av våra konkurrenter och att vi till
och med har fått en strategisk fördel över vissa. Tidigare
kunde vi till exempel inte leverera till alla byggvaruhus inom
Travis Perkins-koncernen, som är en av våra största kunder
i Storbritannien, eftersom desras skotska butiker låg utanför
vår räckvidd. Nu när vi har ett distributionscentrum i Cumbernauld kan vi leverera till alla Travis Perkins försäljningsställen, såväl i Skottland som i resten av Storbritannien. Från
början gällde kontraktet med Travis Perkins skotska verk-

samhet endast leveranser av bearbetade trävaruprodukter,
men vi har redan utökat verksamheten till att även gälla
distribution av panelprodukter. Det utvidgade sortimentet
har inneburit att vi har ökat antalet affärsenheter i Cumbernauld från en till tre, för att få tillräckligt med lagerutrymme.
– Genom vår ”one-stop-shop” för alla trävaruprodukter,
och genom de förädlingsmöjligheter vi har, har vi kunnat
förstärka produktsortimentet till vår befintliga kundbas i
Cumbernauld. Vi har likaså behövt öka antalet medarbetare
för att möta en ökad efterfrågan. Sedan förvärvet har vi
anställt ytterligare fem personer inom drift, försäljning och
ledning.
– Vi har märkt att relationerna med våra kunder inom
olika inköpsföreningar har förbättrats och vi har även börjat
handla med flera stora nationella företag som Jewsons,
MKM Builders Merchants och Buildbase, som har mycket
vittförgrenade verksamheter. Responsen från branschen har
varit mycket uppmuntrande, då SCA ses som ett företag i
stark utveckling. Vår strategi för verksamheten i Cumbernauld är nu att öka volymerna bland både nya och befintliga
kunder.
– För SCA skedde förvärvet vid precis rätt tidpunkt. Vi
fortsätter att utvidga vår Merchant Services-kundbas, vi
har tecknat ensamrättsavtal för virkesleveranser på två till
fem år med några av våra större kunder och vi fortsätter
att utöka sortimentet. Framtiden ser mycket ljus ut för SCA
i Skottland och i resten av Storbritannien, då SCA Merchant
Services numera kan betraktas som en verkligt landsomfattande verksamhet, konstaterar John Griffiths.
Text Amy Sellers

timbernews | 14

Möt Håkan Persson…
… som är ny chef för SCA Timber China & S.E. Asia Ltd
och började sin nya tjänst den 1 september.
Vad var det som lockade dig med den här tjänsten?
– Asien växer så det knakar år efter år. Sågade trävaror
är ett schysst material som kommer efterfrågas mer och
mer. Att få vara med och göra affärer i den regionen känns
jättespännande.

Vad ser du fram emot att göra i din nya roll?
– Vårt team i Hong Kong har byggt upp en unik affär som
vuxit stadigt år efter år. Det är ett otroligt hårt arbete som
ligger bakom detta. Det gäller för mig att bidra till att skapa
förutsättningar för att expansionen ska fortsätta. Första
tiden ska jag lyssna och lära ordentligt, sedan ska vi försöka
utveckla fler nischer för våra produkter i Kina och även i
nya länder i Asien. Indien är verkligen på gång och där ser
vi en god potential.
Vad har du gjort tidigare?
– Jag är jägmästare och har arbetat i 10 år på olika skogliga
uppdrag i norra Sverige. Därefter har jag jobbat i 15 år med
möbelproduktion på IKEA i bland annat Polen, Kina och
Ryssland. De senaste åren har jag varit marknadschef på
SCAs skogsförvaltning i Ångermanland.

Foto: Per-Anders Sjöquist

Vad kommer vara den största utmaningen för dig som
ny chef för SCA Timber China & S.E. Asia?
– Vi slåss mot tuffa konkurrenter som ofta har sin skog
och industri något närmare Asien än vi. Våra kunder är
priskänsliga och vi måste ha ett vasst erbjudande i hela
kedjan från trädet i skogen till slutdestinationen. Det är
också en lång sjötransport till Asien och den senaste tiden
har logistiken varit den stora utmaningen – både kapacitetsoch kostnadsmässigt.

Hur känns det att flytta till Kina?
– Det blir ett kärt återseende. Under min tid på IKEA bodde
jag och min familj i tre år i Qingdao. Nu är det jag och min
fru som ska slå oss ned i Hong Kong. Våra utflugna barn
stannar i Sverige och studerar.
Vilken är din bästa egenskap på jobbet?
– Jag är oftast pigg och glad på morgonen och så kokar jag
gott kaffe!
Text Camilla Gårdlund

Stark och stabil marknad

M

arknaden för sågade trävaror är stark både när det
gäller gran och furu. De två största träkonsumerande marknaderna i världen, USA och Kina, visar
en fortsatt positiv trend. Kinas import från såväl Ryssland
som Sverige och Finland fortsätter att öka kraftigt. Efter en
period med något högre lager i Shanghai och norra Kina
börjar situationen stabilisera sig nu när högsäsongen för
trävarukonsumtion i Kina startar.

Vår hemmamarknad i Skandinavien har startat på ett positivt sätt efter sommaren, med starka leveranser. Även den
starka byggkonjunkturen i övriga Europa ser ut att fortsatt
hålla i sig.
I Japan ser vi en stark och stabil efterfrågan i limträsegmentet. Den turbulenta situationen som har varit sedan årsskiftet på containermarknaden till Far East har förbättrats
och flertalet leveranser sker nu enligt plan.
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Det enda kortsiktiga orosmomentet är de variationer i
valutakurser som vi upplever. Såväl den amerikanska dollarn
som det brittiska pundet har försvagats kraftigt mot svenska
kronan och euron. Detta gör att våra affärer i Storbritannien,
delar av Mellanöstern och Nordafrika samt Kina riskerar att
tappa i relativ lönsamhet gentemot övriga marknader.
Den alltigenom dominerande bilden är att konsumtionen
på våra huvudmarknader med lätthet kommer att svälja de
volymer som kommer att produceras under hösten. Lagren
hos våra kunder och vid våra sågverk är balanserade eller
låga, vilket innebär att marknadssituationen generellt är
stark.
Mathias Fridholm, marknadsdirektör

Gunnar Svenson och Patrik Flisberg vid Skogforsk har tillsammans med Mikael Rönnqvist, Université Laval i Québec, tilldelats Schweighofer Prize för
metoderna de utvecklat för Krönt vägval.
Foto: SPB Beteiligungsverwaltung GmbH

Prestigefullt pris till svensk innovation
När årets Schweighofer Prize delades ut i juni kammade Sverige hem inte mindre än två innovationspriser.
Huvudpriset gick till arkitekten Shigeru Ban och
konstruktören Hermann Blumer för deras samarbete som resulterat i spektakulära träkonstruktioner över hela världen.

S

chweighofer Prize delas ut vartannat år till innovativa
idéer, teknologi, produkter och tjänster som kan få stor
betydelse för den europeiska skogsindustrin. Priset består
av två delar; Main Prize och Innovation Prizes.
Den japanska arkitekten Shigeru Ban och schweiziske
konstruktören Hermann Blumer tog hem huvudpriset och en
prissumma på 100 000 euro för sina banbrytande träkonstruktioner. Genom sitt samarbete har de till exempel byggt Haesley
Nine Bridges Club House i Sydkorea och Aspen Art Museum
i USA.
Två av de fyra Innovation Prizes på 50 000 euro gick till
Krönt vägval och Forskarskolan ProWOOD.
Krönt vägval hjälper föraren att välja den optimala körvägen
för en transport med hänsyn till olika faktorer. I sin motivering
lyfter juryn fram fördelarna med att Krönt vägval inte bara
hittar den kortaste eller snabbaste rutten, utan också tar hänsyn
till sociala aspekter som trafik- och arbetsmiljö för förarna,
liksom bränsleförbrukning, och koldioxidutsläpp.
ProWOOD prisas för sitt innovativa arbetssätt med företagsforskarskolan. Arbetet baseras på företagens utmaningar och
behov och kombinerar kunskap om industriell produktframtagning med kunskap om trämaterial. Linnéuniversitetet, högskolan i Jönköping, Träcentrum och flera företag medverkar för
att ge doktoranderna möjlighet att utveckla produkter och
processer i nära samarbete med industrin.
– Det är en stor ära för ProWOOD att få detta fina pris,
verkligen jätteroligt, säger Kristina Säfsten, programdirektör för
ProWOOD. Nu får vi ytterligare möjligheter till gemensamma

aktiviteter inom forskarskolan som kan bidra till en än mer
positiv utveckling framåt.
– Krönt vägval är en viktig satsning för svenskt skogsbruk,
och vi är glada och stolta över att vi tilldelats det prestigefyllda
Schweighofer-priset för vårt bidrag till den utvecklingen, säger
Gunnar Svenson, en av personerna bakom Krönt vägval.
– Schweighofer Prize är en höjdpunkt för den europeiska
sågverks- och träindustrin. Det är en av de viktigaste mötesarenorna för vår industri och priserna främjar innovationer som
lyfter industrin, säger Anders Ek, Senior Advisor, SCA Timber.
De två andra innovationspriserna gick till CSM Heartbeat
för ett akustiskt system för att kontrollera sågblad och Erne
Holbaz för en portalrobot för husproduktion.
Text Camilla Gårdlund

Haesley Nine Bridges Clubhouse i Sydkorea. Konstruerad av vinnarna
av Schweighofer Prize.
Foto: Hiroyuki Hirai

