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Japaner lär
av svenskt skogsbruk
SCA sätter säkerheten främst
Ännu bättre service vid fraktbokning
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Koichiro Nakashima, det japanska
företaget Meikens vd och huvudägare, och Peter Forssell, SCA
Timbers försäljningschef i Japan.
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I en värld där hjulen snurrar allt fortare och där månadens produktivitet
och resultat ofta står i centrum kan det vara värt att reflektera över hur
vi inom SCA ser på långsiktighet. Kanske är ämnet extra aktuellt nu när
vi återigen har blivit ett renodlat skogsindustriföretag, precis som vi var
när SCA grundades 1929.

I

vårt skogsbruk är långsiktighet en självklarhet. Våra planer för hur vi brukar
och sköter skogen sträcker sig mer än
hundra år framåt i tiden. De nya, förbättrade skogsskötselmetoder vi introducerar ser vi ofta inte resultatet av förrän flera decennier senare, men det får
naturligtvis inte hindra oss från att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. För
varje träd vi avverkar idag planterar vi
minst två nya som om 80-100 år blir råvara som ska användas av dem som då
jobbar på våra industrier för de produkter
som då ska levereras till våra kunder
– kanske kommer de att vara våra barnbarn?
Och de framtida skogar vi skapar
genom vår skogsskötsel, ska inte bara
rymma mer virke. De ska också ha en
minst lika stor biologisk mångfald som
dagens skogar och ge minst samma möjligheter till naturupplevelser. Vi sköter
våra skogar ansvarsfullt och det säkerställer också att vi uppfyller krävande
standarder för hållbart skogsbruk som
FSC och PEFC.
En säker arbetsplats där alla ska komma
hem hela och friska efter jobbet är ett
självklart mål för SCA. Många risker kan
byggas bort genom nya tekniska lösningar,
men vi ser också att de flesta olyckorna
på våra arbetsplatser sker genom att vi
beter oss oförsiktigt. Att ändra beteende
och alltid sätta säkerheten främst kräver
både tålamod och långsiktighet. I arbetet
med en säker arbetsplats önskar vi snabba

resultat, samtidigt som vi inser att detta
är ett projekt som inte har någon slutpunkt. Mer om hur vi jobbar med hälsa
och säkerhet på lång och kort sikt kan ni
läsa i en separat artikel i tidningen.
Också i våra relationer med kunder är
långsiktighet ett ledord. Kunder vi har
jobbat med länge, känner vår verksamhet
väl och vi känner deras. Denna gemensamma kunskap skapar grunden till en
trygg och öppen relation där långsiktiga
värden går före kortsiktiga vinster. Långsiktiga och stabila relationer med våra
kunder är också en förutsättning för att
vi ska kunna optimera värdekedjan skog
– såg – vidareförädling – slutprodukt på
bästa sätt. På så vis skapar vi långsiktigt
lönsamma affärer för båda parter.
Med ett hållbart skogsbruk, en säker
och effektiv industri och stabila kundrelationer vill
vi skapa förutsättningar för
att fler människor i framtiden ska välja
trä och träprodukter. Detta
är inte bara
bra för oss
och våra kunder, utan också för planeten
vi lever på
Mathias Fridholm, marknadsdirektör, SCA Timber
– långsiktigt.

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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Långsiktighet
– en del av vårt DNA

Foto: Tran Ha My

Vietnam – en snabbt växande marknad
De senaste åren har Vietnam seglat upp i
toppen bland de länder som exporterar mest
träprodukter i världen. Den ökande exporten
innebär att landets behov av högkvalitativt och
hållbart råmaterial ökar. SCA levererar regelbundet gran- och furuprodukter till Vietnam via
sitt dotterbolag i Hong Kong.

S

venska trävaror är efterfrågade i Vietnam. Det är
främst den tätvuxna fibern och den ljusa färgen på
träet som gör produkterna populära. Ett skogsbruk,
som det svenska, som behåller balansen i skogen och bevarar den biologiska mångfalden är viktigt för många av
de vietnamesiska fabrikerna eftersom deras kunder i sin
tur ställer samma krav. Att Sverige dessutom rankas som
ett av världens mest hållbara länder gör att efterfrågan på
svenska trävaror är stor.
Sverige är den tredje största exportören av trävaror i
världen och inom Europa är Sverige det land som levererar
störst volym till Vietnam. Under 2016 exporterade Sverige
nästan 45 000 m3 till landet och siffran förväntas öka under
kommande år.
Intresset för svenskt barrträ är stort. SCA levererar
främst sidobrädor av gran i högre kvaliteter till Vietnam.
Just den norrländska tätvuxna granen är en produkt som
uppskattas av möbeltillverkarna. Sidobrädorna används
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till exempel i tillverkningen av olika typer av sovrumsmöbler, bland annat sängar. Exporten av möblerna går
främst till Europa, USA och Japan.
Tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä
och åtta svenska sågverksföretag deltog SCA nyligen på en
trämässa i Vietnam, där svenskt trä visades upp och fördelarna med att använda det presenterades. Besökarna fick
se hur trädet tas om hand på bästa sätt för att produkterna
ska vara av högsta möjliga kvalitet. Besökarna fick också
information om olika sätt att behandla träet och se exempel på produkter tillverkade av vår råvara.
– Intresset var stort och många besökte vår monter för
att få mer information om svenskt trä och fördelarna med
det. Att vår skog växer sakta och att vi tar hand om den på
ett hållbart sätt intresserade många av tillverkarna, säger
Håkan Persson, vd på SCA Timber China & S.E Asia.
Text Camilla Gårdlund

Vietnam Wood Fair
Mässan äger rum vartannat år i Ho Chi Minh City,
Vietnam, och är landets största trämässa.
I år arrangerades mässan för 11:e gången.
Över 350 utställare deltog och drygt 11 000
personer besökte den stora mässhallen.

Med lånade stövlar och stor entusiasm vandrade hela gruppen en rejäl bit in i skogen för att få se en skördare i fullt arbete. Den kuperade
strapatsen fick dagens skogsguide att utnämna gästerna från Maniwa till ”bravest group ever”.

Japaner lär av svenskt skogsbruk

Intresset för att förädla inhemsk skog är stort
i Japan. För att skaffa kunskap om hela kedjan
och odla ett gemensamt engagemang, besökte
SCA Timbers största japanska kund Meiken
Sundsvall. Med på resan var även representanter
från andra japanska företag och myndigheter.
– SCAs medarbetare drivs av en tydlig passion
för skogen och det vill jag att alla deltagare på
resan ska få uppleva, säger Koichiro Nakashima,
Meikens vd och huvudägare.

E

tt storslaget norrsken välkomnade de japanska besökarna under deras första novemberkväll i Sundsvall. Skådespelet på himlen gjorde starkt intryck på
de 19 deltagarna som rest från Maniwa i västra Japan för
att lära sig mer om optimalt skogsbruk.

Initiativtagaren Meiken är världens största limträtillverkare
och går i bräschen för att, parallellt med fortsatt virkesimport, utveckla den inhemska skogsindustrin. Huvudägaren Koichiro Nakashima, som besökt Sverige flera
gånger, vill skapa en gemensam förståelse för global skogsindustri på hemmaplan och tog därför med sig företrädare
för både näringsliv och offentlig stadsledning.
– Jag vill att vi ska dela en gemensam vision, som går
utanför det lilla perspektivet i vårt eget område, och i
stället grundar sig på en förståelse för den globala skogsindustrin i dess mest utvecklade form. Den här gemensamma upplevelsen kommer att ena oss och så ett frö för
framtida samarbete och utveckling lokalt, säger han.
Japan består till 70 procent av skog, men trädslagen har
begränsad hållfasthet och för att tillgodose byggbehovet
importeras stora mängder virke från Europa.

SCA Timber hade planerat programmet så att besöket skulle visa hela kedjan inom skogsbruket. Starten gick därför vid Bogrundets
plantskola.
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– Inom svensk skogsindustri finns ett etablerat och välfungerande system för att ta vara på virket på bästa möjliga
sätt, i alla led, från sågverk till pappers-, massa- och energiproduktion. I jämförelse med det har vi i Japan inget utvecklat system och därför är det väldigt meningsfullt för
oss att få se och lära av Sverige, säger Koichiro Nakashima.
Gruppen startade från grunden med ett besök hos NorrPlants skogsplantskola Bogrundet, vilket var en av många
anledningar till att Meiken ville gästa just Sverige och SCA.
– Vi har naturligtvis många kontakter inom skogsindustrin runt om i världen, inte bara i övriga Europa utan
även USA och Kanada. Men SCA sticker ut på flera sätt.
Tack vare dem har vi just fått förmånen att besöka världens största skogsplantskola, men framför allt utmärker
sig SCA genom att alltid tänka på helheten. De har ett
holistiskt synsätt på skogen och nöjer sig inte med att enbart tillvarata utvalda delar av skogsråvaran. Det tilltalar
oss, säger Koichiro Nakashima.

Den japanska delegationen spenderade en vecka i Europa
och de landade först i Österrike, vars branta geografi liknar
den japanska.
– Jag vill att gruppen ska se helhetstänket i Sverige kombinerat med skogsindustrin i Österrike, som visar att det
europeiska sättet att bruka skogen även är tillämpligt i
våra branta skogslandskap, förklarar Koichiro Nakashima.
Meiken har lång erfarenhet av SCAs trävaror. Passionen
för skogen och omtanke om kunden gör att bolaget ser
SCA som en stark partner och huvudleverantör.
– Vi uppskattar samarbetet med SCA eftersom de alltid
tänker på kunden först. Som leverantör är det också en
stor fördel att företaget är stort, stabilt och väldigt välorganiserat. Vi är glada och tacksamma över att vi fick delta
i ett så fint besöksprogram. Tack så mycket!
Text Jennie Zetterqvist
Foto Petra Berggren

Bussfärden fortsatte sedan mot en skördeplats vid Mjösjön i Lögdö vildmark, där ytterligare ett norrländskt
naturfenomen gjorde sig påmint: underkylt novemberregn
som förvandlar skogsvägarna till isgator.
– Om någon av er har skridskor med er så är det här ett
perfekt tillfälle att prova dem, förklarade guiden Per Österberg från SCA Skog och möttes av förstående skratt.
I väntan på sandbilen fick besökarna följa med på en
historisk resa 300 år tillbaka i tiden. Per Österberg förklarade vikten av omsorgsfull skogsvård och erfaren
planering av avverkningarna för att både bevara naturvärden och framställa skogsprodukter av högsta kvalitet.
Utomhuslunchen med älgwok och värmande kokkaffe
gav alla kraft att via en utmanande basväg till fots söka
upp skördaren som var i full gång med sin planenliga avverkning – en mycket uppskattad upplevelse.
Även Tunadals sågverk besöktes. Där berättade sågverkschef Katarina Levin om de stora investeringarna i en ännu
effektivare såglinje, som bland annat utökat möjligheterna
att exportera fler granprodukter till Japan.

Peter Forssell, SCA Timbers försäljningschef i Japan, Koichiro
Nakashima, Meikens vd, Fredrik Westling, säljare Japan, och
Mathias Fridholm, SCA Timbers marknadsdirektör.
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Per Österberg från SCA Skog guidade genom skogshistorien och
berättade även om den svenska allemansrätten. ”I Japan är det
också många som tycker om att vandra i skogarna. Det är en
väldigt viktig del i den ursprungliga relationen mellan människan
och skogen”, säger Koichiro Nakashima, vd för besökande Meiken.

Den nya såglinjen vid Tunadals sågverk, som bland annat ökar
möjligheterna till export av granprodukter till Japan, väckte stort
intresse hos besökarna.

Rekordår för furuleveranser till Japan
Japansk efterfrågan på SCAs träprodukter är
fortsatt stark. Traditionen att bygga trähus har
djupa historiska rötter och i år väntar rekordnivåer för volymerna av furu.
– Glädjande nog kommer 2017 att bli vårt
bästa leveransår för furu någonsin, säger Peter
Forssell, säljansvarig för SCA Timber i Japan.

S

CA har levererat trävaror till Japan sedan 1990talet. Bolagen Meiken och First Wood är de två
största kunderna.
– Vi har väldigt långa och välfungerande relationer med
våra japanska kunder. De ställer otroligt höga krav, men vi
vet samtidigt att så länge vi sköter våra åtaganden kommer
de fortsätta att välja oss, säger Peter Forssell.
Japanerna har en tusenårig tradition av att bygga sina
hus i trä. De inhemska trädslagen har för låg hållfasthet
för att användas i limträbalkar, men den norrländska furan
passar utmärkt. Japanerna tilltalas av den starka, senvuxna
fibern, sorteringen av stockar genom röntgen samt den
leveranssäkerhet som erbjuds av SCA, som är världens
största leverantör inom segmentet.

Japanska affärsrelationer fortsätter vässa SCAs leveranskvalitet.
– Vi får alltid bra feedback från våra japanska kunder, både på det
som kan förbättras och faktiskt också på det som vi gör helt rätt.
Vårt kunskapsutbyte hjälper oss att hela tiden bli duktigare”, säger
Peter Forssell, säljansvarig för SCA Timber i Japan.

Foto: Petra Berggren

Under det gångna året har byggandet fortsatt i stabil
takt, och därmed också importen av furu som används till
just limträbalkar för den japanska husindustrin.
– Ekonomin har gått rimligt bra i Japan under 2017 och
regeringen stimulerar byggandet genom flera olika åtgärder.
Byggnationen har varit högre i år än ifjol, då den också låg
på en bra nivå, berättar Peter Forssell.
Leveranserna av furu kommer att nå rekordnivå i år med
en total volym på 165 000 kubikmeter och det trots vissa
utmaningar.
– Våra varor ska skeppas i container till Japan, 900 mil
bort fågelvägen, och fraktmarknaden har varit turbulent
bland annat genom hamnstrejk i Göteborg och allmän
brist på containerkapacitet. När läget var som mest kritiskt
i våras tredubblades fraktkostnaderna och det var tufft!
Nu har det lyckligtvis gått ner till mer normala nivåer,
säger Peter Forssell.
Den japanska traditionella synen på enfamiljshus är att
de helst ska vara nybyggda och bara användas av en gene-

CLT öppnar nya möjligheter
Intresset för CLT, Cross Laminated Timber, växer i
Japan eftersom det också tillvaratar den inhemska
skogen. CLT är en massiv träskiva av hyvlat virke som
limmats ihop med vartannat skikt korslagt för ökad
formstabilitet. De styva, tåliga byggelementen passar
för offentliga byggnader som idag byggs i stål och betong.
– CLT är ett nytt byggmaterial med stor potential,

ration, vilket till viss del kan förklara att landet idag är en
av de största marknaderna för sågade trävaror från Europa.
– Jag bor själv i ett äldre trähus som vi i Sverige ser som
charmigt och själfullt, värdefullt att bevara. Men japanernas
reaktion på det är snarare: ”åh, vad tråkigt att det går så
dåligt för dig att du inte har råd att bygga nytt”, säger
Peter Forssell med ett leende.
Nya möjligheter till fortsatt goda affärer väntar också.
Den japanska regeringen diskuterar exempelvis en momshöjning, vilket brukar leda till påskyndade byggbeslut i
syfte att spara pengar.
– År 2014 höjde man momsen från fem till åtta procent
och året innan hade vi vår högsta leverans någonsin till
Japan. Inget datum är spikat, men diskussionen nu handlar
om att höja från åtta till tio procent och även om det bara
är två procentenheter så har det en stor mental betydelse.
Dessutom har Tokyo OS 2020, så efterfrågansmässigt ser
vi en positiv trend just nu, säger Peter Forssell.
Text Jennie Zetterqvist

inte enbart för japanskt virke. Det finns många möjligheter att kombinera det med trä från andra delar av
världen och det vill vi fortsätta utveckla ännu mer i
framtiden, säger Koichiro Nakashima, vd för Meiken.
Peter Forssell, säljansvarig för SCA Timber i Japan,
tror att CLT inom kort kommer att bli en stor japansk
produkt.
– För oss är det väldigt intressant eftersom det öppnar nya samarbetsmöjligheter som inte konkurrerar
med nuvarande affärer, säger han.
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Möt Magnus Wikström…
… som är ny chef för Timber Supply Skandinavien.
Han börjar sin nya tjänst den 2 januari 2018.
Vad var avgörande för dig när du tackade ja till tjänsten?
– Den spännande bredd som tjänsten innebär med allt från
försäljning och utveckling till industriproduktion. Att dessutom få arbeta med trä, som jag tycker är en fantastisk
produkt, lockade mig också!

Vad ser du fram emot att göra i din nya roll?
– Det ska bli väldigt roligt att lära mig om verksamheten,
våra produkter och anläggningar. Jag ser särskilt fram
emot att vara med och fortsätta den fantastiska utveckling
som Timber Supply Skandinavien har haft.
Vad står först på din att göra-lista när du börjar
din nya tjänst?
– Jag ska börja med att besöka våra olika anläggningar
och sätta mig in i arbetet. Jag ska också se till att träffa så

Foto: Per-Anders Sjöquist

Berätta lite om din bakgrund.
– Jag började på SCA år 2002 och har haft ett antal olika
tjänster inom företaget. De första 10 åren arbetade jag
inom affärsområdet Skog som bland annat virkesköpare,
produktionsledare, marknadschef och produktionschef.
Sedan år 2012 har jag varit ansvarig på sjöavdelningen
inom affärsområdet Logistics.
– Jag är utbildad till skogsvetare i Umeå, är 40 år, född
och uppvuxen i Sundsvall. Jag har två barn på 5 år respektive 1 år. Man kan nog säga att jag är en överaktiv skogsägare. Jag tycker om att sköta den egna skogen med allt
från plantering och röjning till att såga egna plankor. Jag
jagar och har också två jämthundar som tar en hel del tid.
många av våra kunder som möjligt för att få en förståelse
för deras behov.
Vilken är din bästa egenskap på jobbet?
– Jag tycker om när det händer mycket och det passar mig
att ha mycket på gång samtidigt. Eftersom det händer
mycket inom Timber Supply Skandinavien har jag förstått
att det bör kunna vara den perfekta platsen för mig att
vara på!
Text Camilla Gårdlund

Förbättrad digital service – SCA är pionjär
Nu förbättras servicen i SCAs system för lassbokningar, Lasset. Från och med oktober skickas
automatiska utskick från systemet till dig som
kund. SCA är först i branschen med att erbjuda
denna typ av service.
I utskicken finns information om:
• när vi på SCA har beställt transport via lastbil, järnväg
eller container
• när transportören har bokat en transport och namnet
på den transportör som har bokat
• eventuella förändringar i bokad transport
• när varorna är utlastade.
I utskicket finns också information om ordernummer, vilka
varor som ingår i leveransen samt datum och klockslag för
beställd transport. Precis som tidigare går det att logga in
på lasset.se för att få fler detaljer kring varje leverans och
se historiken för tidigare leveranser.
– Kunderna är nöjda med den förbättrade servicen vi
ger. Det är extra roligt att vi är först i branschen med att
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erbjuda denna typ av service och vi kommer att arbeta med
att förbättra den ännu mer framöver, berättar Lars Norberg,
Business Performance Manager vid SCA Timber.

Det här är Lasset
Lasset lanserades 2012 och alla SCAs sågverk, Gällö
Timber, SCA Energy (Bio Norr), SCA Timber UK Mill
Sales, SCA Timber Supply Skandinavien, SCA Timber
France Mill Sales och SCA Timber China and SE Asia
använder systemet för att boka frakter för lastbil, järnväg och container.
Lasset är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar. Dessutom
hittar transportföretagen uppdragen enklare via systemet. Med Lasset får alla aktörer en gemensam plats
där information om transporter delas. Transportbeställningar skickas ut i tur och ordning efter de rankinglistor som skapats vid senaste upphandling. Fler än
240 transportföretag använder idag Lasset.

SCA sätter
säkerheten främst
Zero – så heter programmet som ska minska
antalet arbetsskador inom SCA. Ett första delmål är att halvera antalet olyckor med sjukfrånvaro fram till 2018.
– Det handlar både om att bygga bort risker
och om att vi förändrar våra beteenden, säger
Magnus Karlsson, chef för skydd och säkerhet
inom affärsområde Trä.

S

CA har för många arbetsskador, trots ett medvetet
arbete med arbetsmiljö och säkerhet. För att vända
utvecklingen beslutade ledningen under 2015 att
starta programmet Zero.
– Säkerheten är en mycket prioriterad fråga och vår
vision är att ingen ska göra sig illa på jobbet, säger
Magnus Karlsson.
Ett delmål på vägen mot nollvisionen är satt till 2018.
Då ska antalet olyckor som leder till frånvaro ha halverats,
jämfört med 2014. Och det finns mycket konkreta strategier för hur man ska nå dit. Bland annat finns en verktygslåda med hjälpmedel för hur man jobbar effektivt med
riskanalyser, rapportering av tillbud, säkerhetssamtal och
mycket mer.

Foto: Per-Anders Sjöquist

– Vi jobbar intensivt
med frågorna. Vi har
gjort mängder av praktiska åtgärder som att
sätta halkskydd på trappstegen till truckar och
bygga slussar för skyddskläder. Men det viktigaste
är att vi förändrar vårt
beteende och där jobbar
vi med något som kallas
för BBS, beteendebaserad
säkerhet, säger Magnus
Karlsson och fortsätter:
– BBS bygger på att
– Zero-programmet innehåller
en komplett verktygslåda för att
alla medarbetare håller
förbättra säkerheten vid våra
ett öga på varandra och
enheter, säger Magnus Karlsson,
pratar om de risker som
chef för skydd och säkerhet inom
vi ser. Det handlar inte
affärsområde Trä.
om några pekpinnar utan
om att vi bryr oss om varandra. Vi ska skapa medvetenhet
genom att ställa frågor som: Såg du några risker när du
gjorde så där? Skulle du ha kunnat göra det på något
annat sätt?
Men Magnus påpekar att en säkerhetskultur inte är något
som förändras över en natt.
– Kulturer, tankesätt och gamla vanor tar tid att förändra, men det går om vi arbetar metodiskt och långsiktigt, säger han och tar upp ett exempel:
– I Sverige inträffar det regelbundet olyckor när personer
ramlar ned medan de utför arbeten från stegar. De flesta av

oss vet om risken, men om du under 15 års tid har använt
dig av en stege för att göra ett visst jobb och aldrig har
gjort dig illa kan det vara svårt att spontant komma på
tanken att göra på ett annat sätt. Då är BBS oerhört nyttigt.
Om dina kollegor vänligt men systematiskt börjar fråga dig
om riskerna börjar det förmodligen att gro en tanke hos
dig och en vacker dag väljer du troligen att hämta en rullställning eller plattform i stället för att slentrianmässigt ta
stegen.
I början fanns det en del farhågor om att säkerhetsarbetet
skulle stjäla tid från produktionen, men det är faktiskt
tvärtom.
– Bättre säkerhet går hand i hand med en ökad produktivitet. Samtidigt som vi minskar antalet olyckor får vi en
mer stabil drift, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Trä, och förklarar:
– En stor del av olyckorna inträffar i samband med att
vi åtgärdar störningar i driften. I vårt säkerhetsarbete har
vi börjat analysera vad som är grundorsaken till olyckorna
och sedan rättar vi till problemen. Det gör att vi minskar
både skador och driftproblem.
Än så länge går det emellertid inte att se riktigt tydliga
resultat av Zero-programmet.
– Det som är positivt är att de allvarliga olyckorna har
minskat. Däremot ligger den totala mängden olyckor kvar
på samma nivå och i vissa fall har de till och med ökat. Till
viss del kan ökningen bero på att medvetenheten har blivit
större, så att fler väljer att anmäla om de t ex klämmer ett
finger eller stukar en fot, säger Magnus Karlsson och fortsätter:
– Men vi tror att kurvorna när som helst vänder åt rätt
håll. Vi märker en tydlig positiv trend när det gäller säkerhetskulturen på våra arbetsplatser.
Även Jonas Mårtensson är optimistisk.
– Det här är ett långsiktigt arbete och vi kommer att
lyckas tack vare att hela företaget prioriterar frågan så
högt, att vi har många engagerade medarbetare och att vi
har tydliga mål och en tydlig plan. Alla medarbetare ska
komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut,
säger han.
Text Kerstin Olofsson
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Beteenden ska ändras – för säkerhets skull
Photo: Per-Anders Sjöquist

Bollsta sågverk jobbar med säkerhetsfrågorna
på bred front genom Zero-programmet. Att
ändra attityder och beteenden står allra högst
på agendan.
– Genom att ta sig tid att reflektera över vilka
risker som finns vid olika arbetsmoment, och
sedan agera utifrån det, kan vi öka säkerheten
markant, säger Joakim Nordlander, produktionschef på Bollsta.

P

å Bollsta arbetar man sig systematiskt igenom alla
verktyg som finns i Zero. Just nu handlar mycket om
BBS, beteendebaserad säkerhet, och man har börjat
utbilda medarbetarna i hur man på ett metodiskt och enkelt
sätt kan påminna varandra om säkerhet i arbetet.
– De flesta olyckor inträffar på grund av att vi inte tar oss
tid att tänka efter. Om vi hade tänkt till, och därmed agerat
annorlunda, hade vi kunnat undvika många av dem, säger
Joakim Nordlander. BBS handlar inte om att man ska tillrättavisa sina kollegor, utan om att hjälpas åt att bli mer
medvetna om vad som är säkra arbetssätt och inte.
– Vi är mitt i en stor kulturförändring och det pratas
väldigt mycket om säkerhet här på Bollsta. Redan nu ser vi
att de allvarliga olyckorna har minskat rejält. Men den här
typen av förändringar tar tid, så det kommer att dröja ett
tag innan vi ser de stora resultaten, säger Gustav Roslund,
arbetsmiljöingenjör vid Bollsta sågverk.
Bollsta har också gjort en mängd andra insatser för att
öka säkerheten. Bättre ordning och reda, tydligare instruktioner, utvecklade skyddsronder och en ny trafikplan över
hela området är bara några exempel. Att ledningen är goda
förebilder och att arbetsmiljöfrågor diskuteras vid alla
möten är andra viktiga insatser.

– Målet är att det ska kännas genuint och naturligt att prata om
säkerhet med sina kollegor, säger Gustav Roslund, arbetsmiljöingenjör vid Bollsta sågverk, här längst till vänster, vid en skyddsrond tillsammans med Veikko Tuomi, personalledare, Mattias
Tjernström, huvudskyddsombud, och Peter Moström, operatör.

– För att nå nollvisionen behöver vi jobba på bred front.
Zero är ett komplett program och det ger oss möjlighet att
förbättra hela vårt säkerhetsarbete, avslutar Gustav Roslund.
Text Kerstin Olofsson

NYTT OM NAMN

Mikael Lagerbom har
tillträtt som biträdande
affärschef på Munksund
sågverk. Mikael är civilingenjör och har bred
erfarenhet av produktion
och försäljning.
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Ady Evans har tillträtt
som verksamhetschef
för Merchant Services i
Welshpool. Ady kommer
ansvara för både produktion och distribution för
alla skiftlag i Welshpool.

Camilla Gårdlund har
anställts som kommunikatör vid SCA Timber.
Hon kommer arbeta
med att hålla samman
och koordinera olika
kommunikationsinsatser
för Timbers olika verksamheter.

Jennie Hellman har
anställts som underhållschef på Munksunds
sågverk. Jennie är civilingenjör i maskinteknik
och har tidigare arbetat
som underhållschef i en
annan bransch.

Möt Philippe Samit…
... ny försäljnings- och marknadschef på SCA
Timber France sedan den första november.
Den tidigare försäljnings- och marknadschefen,
Jérémy Roussarie, lämnar SCA i slutet av året,
efter att ha introducerat sin efterföljare, för att
ägna sig åt egna företagsprojekt.
Vad har du för tankar om ditt nya jobb?
– Först och främst är det väldigt nytt! Jag tillträdde tjänsten hos SCA Timber France i början av november. Vad jag
redan kan säga är att arbetet kommer att bli oerhört spännande och intressant. Helt i nivå med de höga mål vi satt
upp för oss.
Vad fick dig att tacka ja till tjänsten?
– Utan tvekan SCAs vision, ambition och framtidsplaner.
Jag sökte efter den adrenalininjektion som krävs för att
driva en stark tillväxtstrategi. Jag kommer att få mycket
att göra men det är bara bra!
Berätta om din karriär.
– Efter en eftergymnasial handelsexamen i Bordeaux valde
jag att gå en utbildning varvad med praktik för att få en
master i marknadsföring och ledarskap. Jag tror starkt på
idén med utbildning varvad med praktik. Det hjälper unga
människor att få in en fot på arbetsmarknaden och gynnar
även företag. Många företag säger idag att de står inför en
stor förändringsprocess. Vad kan vara bättre än en ung
människas blick för att driva förändringar och förbereda
sig för framtiden, någon som ser med fräscha ögon och
behärskar de nya verktygen? Utvecklingen av digital marknadsföring är ett mycket bra exempel.
Men tillbaka till min karriär. 1992 började jag arbeta i
ett familjeföretag inom träindustrin, som sedan såldes till
en industrigrupp i Landes – Gascogne-gruppen. Trä är
alltså en bransch som jag känner till sedan länge.
Under de senaste 25 åren har jag innehaft olika tjänster.
Jag har arbetat som försäljare, försäljningsansvarig, exportansvarig och slutligen försäljningsdirektör.
Jag höll på att glömma en sak som jag är extra stolt
över – innan allt jag nämnt tidigare arbetade jag i flera
månader på en fabrik med att sortera timmer, förbereda
order och lasta transporter. Det är alltid bra att själv ha
direkt kunskap om de tillverkningsmässiga och logistiska
möjligheter som finns om man vill att kunderna också ska
förstå dem.
Hur ser du på din roll som försäljnings- och
marknadschef?
– Jag har en mycket enkel syn på min roll. Företaget har en
tydlig vision som jag delar och som jag kommer att arbeta
för, sida vid sida med Benjamin Bodet, vd för SCA Timber
France. En vision är inte detsamma som en affärsplan. Det
är en bild av hur vi vill att företaget ska se ut om tio år.
Min roll i detta är att bidra med en objektiv blick på var
vi står idag och lägga upp de strategiska riktlinjerna. Det
vill säga vilka vägar vi ska gå för att komma dit vi vill.

Utifrån det definierar vi utvecklingsplaner och mål för var
och en av oss så att hela gruppen drar åt samma håll. För
mig är det sistnämnda något som borgar för framgång.
Jag jämför det ofta med att bestiga ett berg. Vi har en
topp dit vi vill nå, en färdplan att göra upp och sedan
måste vi bestämma vilka vägar vi ska ta och dela upp
rollerna mellan oss.
Det finns två huvudregler att respektera och som jag
kommer att se till att vi följer:
• Vi bestiger berget tillsammans, vi delar ansvaret för
så väl framgångar som misslyckanden och vi alla har
blicken riktad åt samma håll.
• Vi måste följa färdplanen, som självklart är indelad
i flera etapper. De som siktar direkt mot toppen när
vi bara är vid foten av berget kommer att hamna fel.
Vad är det första du kommer att göra?
– I linje med vad jag just sagt kommer jag att träffa mina
medarbetare och försäkra mig om att vi alla delar samma
vision och att alla är redo att respektera färdplanen.
Vilka är dina starka sidor?
– Jag är uthållig, dynamisk och entusiastisk. Jag följer en
gyllene regel som jag tagit med mig från min första chef:
man måste inte ta sig själv på för stort allvar för att ta
arbetet på allvar.
Slutligen vill jag ta tillfället i akt att hylla det arbete min
företrädare Jérémy Roussarie har gjort. Det arbete han har
påbörjat tillsammans med sina medarbetare gör att vi idag
kan gå in i den fas som nu ligger framför oss med större
tillförsikt. Tack Jérémy och lycka till med ditt nya liv
som företagare!

Text Anne Tuffnell

timbernews | 10

Stark efterfrågan på träprodukter
Vi upplever en stark efterfrågan för båda trädslagen, på såväl marknader i Europa som i Kina
och USA.

K

onsumtionen i Skandinavien har varit bra under hela
2017 och även nu under hösten har vi upplevt god
efterfrågan och konsumtion bland våra kunder.
USA har en fortsatt positiv utveckling och priserna
främst i de mellersta och västra delar har ökat, delvis som
en följd av sommarens orkaner, men också som en följd av
en lägre produktion i Kanada.
Kina fortsätter sin frammarsch med fortsatt hög import
från både Ryssland och Norden. Nu avtar skeppningarna
inför det kinesiska nyåret, men efterfrågan fortsätter vara
stark.
Byggandet i Europa har nu tagit fart och efterfrågan är
stark i flertalet länder, vilket leder till fortsatt låga lager
även för de centraleuropeiska producenterna.

Storbritannien fortsätter köpa med viss försiktighet,
men den underliggande konsumtionen är fortsatt på hög
nivå.
Japan har en stabil utveckling i sin limträkonsumtion
och trävarumarknaden i de flesta av MENA-länderna,
Mellanöstern och Nordafrika, är stark eftersom läget blir
mer stabilt både politiskt som finansiellt. Importörerna
har låga lager.
Vi upplever inte längre störningar i containertillgången
och valutakurserna har nu återvänt till gynnsammare
nivåer gentemot den svenska kronan. Med hög konsumtion
i hela världen, låga lager hos köparna och en produktion
som ökar i en lägre takt än förbrukningen, har priserna
ökat under året.
Raffaele Parlato
Försäljningsdirektör, SCA Timber

Amy Sellers belönad
för bästa prestation
Amy Sellers, produktutvecklare och marknadschef hos SCA Timber Supply UK, har tilldelats
utmärkelsen ”Bästa prestation – unga leverantörer” vid BMF Awards, en årlig gala för bygghandeln i Storbritannien.

F

ör att uppmärksamma goda prestationer bland yngre
medarbetare som arbetar i företag inom branschorganisationen Builders Merchant Federation, har
tidningen Builders Merchants Journal, BMJ, lanserat den
årliga utmärkelsen ”Young Achiever Awards”. Priser delas
ut i samband med en konferens där medlemmar från
branschorganisationen, bygghandlare och leverantörer
deltar.
– Precis som tidigare år var standarden på de sökande
oerhört hög, vilket är mycket bra för framtiden i vår industri, säger BMJs redaktör Fiona Russell-Horne.
– Bara att SCA nominerade mig till priset var ett stort
privilegium för mig. Jag förväntade mig aldrig att vinna,
eftersom det var så hård konkurrens. Jag är mycket tacksam för att SCA har gett mig alla de möjligheter som jag
hittills fått i min karriär och som gjort att jag kunnat
utvecklas, säger Amy Sellers.
Även SCA stod som sponsor till ett av priserna som
delades ut, ”Bästa prestation – unga handlare”. Priset
gick till Greg Ace från LBS Builders Merchants. Vinnaren
presenterades av Toby Lewis, försäljningschef för SCA
Merchant Services. Som en del av priset kommer Greg att
få besöka SCAs verksamheter.
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Amy Sellers från SCA Timber Supply UK, tvåa från vänster, tillsammans med prissponsorn Richard Francom, Senior Account
Manager hos GFK, Fiona Russell-Horne, redaktör på BMJ och
Dominic Holland, komiker tillika värd för arrangemanget.
Foto: Tommy James Photography

Arkitektur
I somras var det premiär för Arknat, en två
veckor lång festival där arkitektur och natur flätades samman, mitt i världsarvet Höga Kusten.
– Vi vill inspirera till att fler använder produkter
av trä eftersom det är bra för miljön och därför
bidrog vi med lokalt virke till festivalen, berättar
Katarina Levin, sågverkschef på SCA Timber.

natur

Fler och fler söker sig ut i naturen för att hitta balans,
avkoppling och äventyr. Det märks inte minst på det
ökande antalet besökare till Höga Kusten, som under de
senaste åren blivit något av en mötesplats för friluftsintresserade
människor från hela världen.
För att skapa fler inbjudande miljöer och samtidigt utmana
sättet att se på arkitektur lanserades Arknat, i samarbete mellan
Sweco Architects, FriluftsByn, Världsklass Örnsköldsvik, Höga
Kusten Destinationsutveckling, SCA Timber och Bosch Tools.
15 studenter från Skandinaviens ledande arkitektskolor bjöds
in. Under två veckor byggde studenterna tre kreationer i trä
– främst tolkningar av vindskydd. Till sin hjälp hade de arkitekter och arbetsledare och under kvällarna pågick seminarier och
workshops, som även var öppna för allmänheten.
Träkonstruktionerna har placerats längst Höga Kustenleden
och dess avstickare och nyttjas nu av besökare året om.

Forest Cradle växte fram under sommarens arkitekturfestival.
Foton: Peder Sundström

Ocean View, vid Köpmanholmens havsbad.

Foto: Markus Sjöberg

Over the Edge, högst upp på Kullberget.		

