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kommentaren
av VD Lars Winter

Fokus på jämställdhet och virke
Domsjö har rönt stor uppmärksamhet den senaste tiden. 
Inte minst för Industrins Jämställdhetspris som vi fick 
motta under Industridagen i Linköping. Det är självklart 
att vi ska ha en jämställd arbetsplats, hur ska vi annars 
kunna attrahera hela arbetsmarknaden? Vi måste fortsätta 
att visa på goda exempel genom att erbjuda arbetsuppgif-
ter och karriärvägar som lockar både män och kvinnor. 

Vi har idag 21 procent kvinnor, det är alldeles för lite, vi 
ska återspegla den totala arbetsmarknaden med unge-
fär lika många kvinnor som män. Nu har fokus hamnat 
mycket på jämställdhet men vi i Domsjö jobbar även med 
mångfald ur ett vidare perspektiv. Vi måste bli bättre på 
att attrahera nysvenskar, här har vi ett viktigt jobb att 
göra innan vi är en attraktiv arbetsgivare för alla. Under 
många år har vi arbetat aktivt med inriktning mot barn 
och ungdomar, de senaste åren även mot den mångkul-
turella skolan Sörliden. Det är ett steg i rätt riktning. Vi 
jobbar på och försöker att göra det på bred front.

Marknadsläget tänkte jag inte orda mycket om denna 
gång. Jag vill bara lyfta det goda exemplet Etanolfabri-
ken. Efter flera lyckade insatser har vi sedan höststoppet 
kunna höja produktionen och äntligen kommit till rätta 
med det luktproblem som vi dragits med. Det öppnar väg 
för nygamla marknader. Bra jobbat av alla!

Det är väl knappast någon som undgått att vi i år har 
en vinter utöver det vanliga. Mycket snö uppskattas av 
många skidåkare men för oss i skogsnäringen ställer det 
till problem. Vi hade först en blöt höst som medförde 
svårigheter att frakta virket ur skogarna och därefter kom 
snön tidigt. Det har medfört att redan låga inflöden och 
virkesnivåer under hösten följts av lägre avverkning i vin-
ter. Bristen på svenskt virke är besvärlig och det blir inte 
lättare av att vädersituationen är den samma i de baltiska 
länderna. Det medför att importmöjligheten därifrån ock-
så begränsas. Allt detta innebär att virkespriserna skjutit 
i höjden och det är mycket svårt att få tillräcklig virkes-
kvantitet. För oss i Domsjö innebär det att vi tvingats till 

en viss begränsning av produktionen. Det är ingen rolig 
situation, vi vill köra full fart!

Virkestillgång är även en viktig fråga i arbetet med 
Flaggskepp Bioraffinaderi. Förstudien som genomför-
des var positiv men innan arbetet kan gå vidare i ett 
förprojekt finns det viktiga frågor att lösa såsom virke-
stillgången. Jag är övertygad om att vi med bibehållen 
naturhänsyn, kan öka uttaget ur de svenska skogarna. 
Vi kan inte genomföra Flaggskepp Bioraffinaderi om 
virkestillgången ska baseras på importerat virke. Beräk-
ningar visat att uttaget skulle behöva ökas med cirka tio 
procent vilket inte är någon omöjlighet sett till skogens 
tillväxt. Ska vi lyckas ersätta fossila råvaror med förny-
bara alternativ är detta den enda vägen att gå. Om det 
inte är möjligt här i Sverige kan det vara så att bioraffi-
naderiet bör hamna i något annat land? 

Men även för Domsjös Fabrikers framtid är virkes-
tillgången en nyckelfråga. Vi har precis antagit en ny 
strategi med ökat fokus på specialprodukter, vi vill inte 
bromsas i vår utveckling för att virket inte räcker till för 
alla aktörer.

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år. 
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Redaktör: Monica Backerholm tfn 0660-756 12, e-post: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
Tidningens adress: Raffinerat, Domsjö Fabriker AB, 891 86 Örnsköldsvik   
Citera oss gärna men ange källan.  

På omslaget: Lena-Maria Vallrud i renseriet.

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker



raffinerat  1  2018  |    3

Uppvaktning av förslagsduo

Vädret orsakar virkesbrist

Det är betydligt färre bilar med virke som lossas på 
Domsjös vedgård denna vinter. Foto: Per Ågren.

Nu har Birger Håkansson tv och Kjell-Arne Jonsson upp-
vaktats för sina fina förslag. De fick drygt 100 000 kronor 
vardera för sina respektive förslag om förbättringar på 
lockmankolonnen. VD Lars Winter uppvaktade med sed-
vanlig check och blommor.

Domsjö Fabrikers 
hållbarhetsre-
dovisning för 
verksamhetsåret 
FY17 finns nu 
publicerad på 
webbsidan, 
www.domsjo.
adityabirla.
com. 

Den regniga hösten och den 

snörika vintern har ställt till 

problem i råvarutillförseln till 

skogsindustrin. I Domsjö har 

det medfört att produktionen 

fått balanseras mot virkestill-

gången och en viss produk-

tionsbegränsning har blivit 

nödvändig.

En snabb blick över virkesgården vid 
renseriet i Domsjö talar sitt tydliga 
språk. Det är betydligt glesare mellan 
vältorna med virke. Inflödet av virke 
är betydligt lägre nu jämfört med 
tidigare år. 

– Orsaken är delvis den snörika 
vintern men problemen i skogen 
började redan under hösten som var 
ovanligt blöt, säger Lars Samuelsson 
som är VD för råvarubolaget Domsjö 
Fiber vilket avsvarar för anskaffning-
en av virke till Domsjö Fabriker.

– Det var svårt att köra ut virket 
ur skogarna under hösten och sedan 
kom snön så tidigt att tjälen inte gått 
ned i marken.  Lägg därtill den stora 
snömängd som fallit som självklart 
försvårar avverkningen i skogarna. 
Det är en besvärlig situation som inte 
heller kan uppvägas med en ökad 
import.

Än värre i Baltikum
– Länderna i Baltikum har fått ännu 
mera regn under hösten än vad vi 

fick, med stora översvämningar som 
följd, så situationen hos dem är inte 
bättre. 

– Vi konkurrerar med svenska, 
finska, danska och tyska förbrukare 
om den begränsade mängd massa-
ved som kommer fram och priserna 
börjar nå rekordnivåer. Det är många 
virkeschefer som försöker slita virket 
ur händerna på varandra. 

Lars uppskattar att det totala virke-
slagret vid fabriken och terminaler är 
ungefär hälften så stort som under ett 
normalt år. 

– Normalt är första kvartalet den 
starkaste leveransperioden under 

året, en tid då industrilagren ökar, 
så det bådar inte speciellt gott inför 
kvartal två. Nu är det mycket upp 
till leverantörerna att visa att de 
kan prestera utifrån de avtal som 
är tecknade. Jag kan tycka att det är 
lite väl lätt att skylla på väder och 
vind.

– Det handlar också om planering 
av avverknings- och transportre-
surser. Man kan inte utgå ifrån att 
vintrarna ska vara snöfria och tjälen 
meterdjup, avslutar Lars Samuels-
son.  

Lars Samuelsson
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Industrins jämställdhetspris till Domsjö

– Det är ett bevis på att vi är på väg 
i rätt riktning i vår utveckling, kom-
menterar Lars Winter.
Industrins jämställdhetspris delades 
ut för femte gången. Priset är instiftat 
för att sprida information om bra 
arbetssätt och goda exempel. Det 
delas ut till ett företag som genomfört 
viktiga insatser som främjar jäm-
ställdhet. Bakom priset står Indu-
strirådet som är ett samarbete mellan 
fack och arbetsgivarorganisationer 
inom industrin. 

– Ett rekordstort antal nomine-
ringar har kommit in i år. Det ser vi 
som ett tecken på att industrin tycker 
att de här frågorna är viktiga, säger 
Camilla Frankelius, förhandlingschef 
på Sveriges Ingenjörer som sitter i 
Industrirådets arbetsgrupp för priset.  

Kriterierna som Industrirådet be-
dömer går inte ut på att hitta företa-
get som är bäst. Priset går inte till det 
mest jämställda företaget utan till det 
som jobbar mest framgångsrikt med 
att förändra.

Självklart med jämställdhet
Domsjö Fabriker har utvecklats 
från en traditionell mansdominerad 
arbetsplats till en arbetsplats där det 

nu jobbar kvinnor på alla driftavdel-
ningar.

– Vår målsättning är att se till 
individen, oavsett kön eller bakgrund 
och det har präglat all rekrytering 
under många år. Det har sålunda inte 
handlat om kvotering utan att finna 
rätt person på rätt plats och ta tillvara 
på de kvaliteter som en jämnare köns-
fördelning ger, säger Lars Winter.

– Jämställdhet är en självklarhet 
men uppenbart är det inte det efter-
som arbetsmarknaden ser ut som den 
gör. Jag får inte sällan frågan om hur 
vi kan sprida arbetssätt som fungerar, 
därför är det viktigt att lyfta fram 
positiva exempel såsom med detta 
pris, kommenterade jämställdhetsmi-
nistern. 

Åsa Regnér hoppas mycket på 
den nyinstiftade Jämställdhetsmyn-
digheten som invigdes så sent som i 
januari. Myndigheten har tillkommit 
för att lyfta fram jämställdhetsfrå-
gorna. 

Var fjärde chef kvinna
Vilka är då Domsjös framgångsfak-
torer? För tjugo år var sju procent av 
medarbetarna kvinnor, idag är det 
drygt 20 procent och var fjärde chef 

är kvinna. Lars betonar att det är 
viktigt att vara en attraktiv arbetsgi-
vare och ge samma förutsättningar 
oavsett kön. Sedan har det under 
många år bedrivits en aktiv satsning 
mot ungdomar, det vill säga morgon-
dagens medarbetare. Det har handlat 
om teknikinspiration och att visa att 
Domsjö Fabriker har jobb som passar 
oavsett kön.

– Sedan handlar det om attityder 
inom organisationen och här har vi 
sett en förändring. Jag tror att den 
förbättras ytterligare genom den nyli-
gen utförda utbildningen i säkerhets-
kultur som alla medarbetare genom-
gått. Vid utbildningen diskuterades 
arbetsklimat och hur man behandlar 
varandra. Utbildningen har som mål 
att höja säkerheten men även att lyfta 
de så kallade mjuka frågorna.

Föregångare
Sedan några år tillbaka har Domsjö 
Fabriker indiska ägare, Aditya Birla. 
Lars ser inget problem med att Indien 
är ett land som ligger betydligt längre 
efter i jämställdhetsarbetet.

– Våra indiska ägare är intresserade 
och nyfikna. Vi har deras stöd även 
om de inte kommit lika långt som 
vi i jämställdhetsarbetet. Men vi ser 
att det kommer fram fler kvinnor i 
ledande befattningar även i Indien. Vi 
i Domsjö får helt enkelt vara före-
gångare.  

VD Lars Winter mottog Industrins Jämställdhetspris av jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Lasse Hejdenberg.

Domsjö Fabriker har tilldelats Industrins Jämställdhetspris 2018. 

VD Lars Winter mottog priset av jämställdhetsminister Åsa Regnér 

under Industridagen i Linköping i februari.

TEMA JÄMSTÄLLDHET
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Lena-Maria bryter trenden

Lena-Maria har jobbat som operatör 
i renseriet sedan 2014. Efter att ha 
genomgått fordonstekniskt gym-
nasium jobbade hon som chaufför, 
främst med lastbil, grusbil och senast 
transport av livsmedel.
– Jag fick tips av min svärfar, som 
också jobbar i Domsjö, om att de 
sökte nya operatörer i renseriet. Jag 
hade nog aldrig tänkt på industrin 
som en arbetsplats annars.

– Jag tror att industrin skulle kunna 
locka fler tjejer genom att vända 
sig till gymnasieutbildningen inom 
fordonsteknik. Där har andelen tjejer 
ökat och kunskapen kommer till stor 
nytta, i alla fall i de arbetsuppgifter 
som jag har idag.

Nytta av fordonsutbildning
Som skiftgående operatör i renseriet 
jobbar Lena-Maria tillsammans yt-
terligare två operatörer inom sexskift-
systemet. De jobbar enbart tolvtim-
marsskift. På avdelningen finns 
även två operatörer som jobbar i ett 
tvåskiftsystem (för- och eftermiddag). 
I avdelningen finns även mekaniker. 
Alla är män.

– Det bästa med jobbet är att vi 
roterar mellan fyra olika arbetsupp-
gifter under hela tolvtimmarspasset, 
säger Lena-Maria och berättar att de 
byter uppgift efter två timmar. 

De fyra arbetsuppgifterna består 
i att köra och övervaka avdelningen 
från manöverrummet, att rondera 
i avdelningen och inom hela rense-
riområdet, köra traktor alternativt 
bandare samt köra vedgårdstruck.

– Att köra bandaren är fortfarande 
den största utmaningen men kul att 
känna att man utvecklas, säger Lena-
Maria och berättar att den framförallt 
körs på flisstacken. Med traktorn 
utförs många olika uppgifter såsom 
snöröjning och sandning vintertid.

Timmertrucken är ingen liten pjäs, 
den väger 100 ton med last. Med 
hjälp av trucken lossas timmerbi-
larna eller timret hämtas från vältor 
för att lastas in i barktrumman.

– Jag känner mig aldrig liten i den 
stora trucken eftersom man sitter 
väldigt högt och bra. Det som jag 
från början mest reagerade över var 
väl att dess storlek gör att skadorna 
blir stora om något går fel.

Lena-Maria uppskattar att arbets-
uppgifterna innebär att hon aldrig 
blir stillasittande.

– Att vara kvinna här är absolut 
inget problem. Det finns inga fysiska 
hinder att inte klara av arbetet. Den 
enda arbetsuppgift som jag inte kan 
lösa på egen hand är ett svåröppnat 
spjäll i flissållet, men jag ser att även 
männen ofta hjälps åt med uppgif-
ten.

Väl mottagen 
Lena-Maria berättar att hon kände 
sig väldigt väl mottagen när hon 
började för snart fyra år sedan.

– Samtalsämnen, och även 
jargongen, har förändrats sedan 

jag kom hit, det tror jag är naturligt 
när det blir en arbetsplats för bägge 
könen.

Inledningsvis jobbade Lena-Maria 
tvåskift eftersom det passade bättre 
med sambons arbetstider. När hon 
sedan gick över till sexskift var det 
flera arbetskamrater som uttryckte 
att de saknade henne.

– Utan tvekan skulle arbetsplatsen 
må bra av att fler kvinnor jobbade 
här. Problemet är väl att jag får dela 
med mig av det lilla omklädnings-
rummet. Men det gör jag gärna.

I jämförelse med jobbet som chauf-
för uppskattar Lena-Maria att ha 
arbetskamrater nära. Förutom att 
det är trevligt är det trevligt med 
samarbete.

– Som lastbilschaufför är man till 
stor del ensam i arbetet och då kan 
fysiken vara begränsande om man 
exempelvis kör tunga varor.

Samåker till jobbet
Lena-Maria som ursprungligen är 
från Bredträsk i Västerbotten bor 
idag i Björna tillsammans med sam-
bon och de två sönerna. På fritiden 
tränar hon gärna, det är styrketräning 
som gäller eller löpning och skidåk-
ning. Övrig tid går åt till sönernas 
fritidsintressen. Att hon har fyra mil 
enkel väg till jobbet är inget problem 
då det finns fyra ytterligare Björnabor 
på samma skift som samåker.  

Lena-Maria Vallrud tillsammans med Johnny Nyman i renseriets manöverrum. Att 
köra och övervaka driften i avdelningen är en de fyra uppgifter som operatörerna 
alternerar mellan.

Lena-Maria Vallrud är den första 

och hittills enda kvinnan som 

jobbar i renseriet.

   – Jag hoppas att jag brutit en 

trend nu. Jag tror att många 

inte ens tänker på industrin som 

en möjlig arbetsplats.
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Viktigt med underhåll ombord

Som teknisk chef ansva-
rar Christer för all teknik 
ombord, det innefattar 
inte bara motorerna utan 
exempelvis även fartygets 
kranar. Motorn är på  

3 300 kilowatt, Landy har 
dessutom tre mindre diesel-

motorer. Bemanningen av motor-
rummet består av, förutom Christer, 
en förste maskinist och en motorman.

– Arbetsdagen börjar alltid med 
en hel del rutinarbete, motormannen 
sköter rengöringar medan mitt arbete 
till stor del består av kontroller och 
administrativt arbete. Det är viktigt 
att vara allsidig, ingen dag är den 
andra lik i maskinrummet.

– Vi har hög beredskap, tekniska 

problem försöker vi förebygga. 

Jour nattetid
Nattetid är maskinrummet obeman-
nat. Christer och förstemaskinisten 
turas om att ha jourtjänstgöring. En 
larmpanel i hytten ger snabbt besked 
om något skulle gå fel. 

– Skulle det behövas förstärkning 
finns den övriga besättningen att 
tillgå. Alla är tillgängliga dygnet runt. 

Fartyget agerar olika beroende 
på hur hon ligger i vattnet. För att 
uppnå jämvikt justeras ballasten som 
maximalt kan vara 2 200 ton (vatten). 
Fartygets vattendjup varierar något 
beroende på lasten. I dagsläget ligger 
Landy drygt sex meter djupt. 

Landy har även en så kallad en 
bulb, en bula längst fram i fören. Den 
gör en imaginär förlängning av båten 

Efter tre år som rysk militärkock 

och 29 år som skeppskock är 

Maxim Mukhin nu en omtyckt 

kock ombord på M/V Landy.

På klockslagen 8, 12 och 18 står han 
redo i mässen att servera besättnings-
männen.

Maxim Mukhin är dessutom en 
hängiven fiskare. Han missar inte 
tillfället att fiska när Landy lägger till 
i Domsjö. Nu senast blev resultatet en 
abborre, tidigare har han även dragit 
upp såväl gädda som sik.

– Abborren ligger nu i saltlake. Den 
ska givetvis tillagas ombord liksom 
den fisk jag tidigare fångat, säger 
Maxim som tillägger att han inte vet 
mycket om Sverige eller Domsjö, an-
nat än att det nappar bra på Hörne-
borgskajen! 

– Nu har jag ett avtal på fyra 
månader, det är min andra 
arbetsperiod ombord på 
Landy. Jag trivs här och 
kommer gärna tillbaka.

Gröt med variation
– Jag vet inget om svensk 
mat, men visst gör jag 
gröt på beställning varje 
morgon, säger Maxim och be-
rättar att det inte bara är havregryns- 
och risgrynsgröt utan även specialite-
ter som gröt på majsmjöl.

Hemma i Ryssland är kokt salt-
strömming vanligt till frukost, ser-
verad med kall potatis. Det är dock 
inget han bjuder på ombord.

Hans meny präglas annars av rysk 
mat. På onsdagarna serveras buljong 
och tillhörande pirog med varierad 
fyllning. Soppa serveras till nästan 
varje måltid och på söndagarna är det 
glass till efterrätt.

Fisk och ”seafood ” är populärt 

bland besättningsmän-
nen liksom även grönsa-
ker och pasta. 
– Jag är van att tillaga 

grönsaker eftersom både 
min fru och mina döttrar gillar 

grönsaker. Och hemma är det jag som 
står för matlagningen, säger Maxim 
och tillägger att de yngre ombord gil-
lar sötsaker, särskilt nötcreme.

Inköpslista till kapten
Maxim står för all planering av såväl 
meny som inköp. Han lämnar sin 
inköpslista till kaptenen som sedan 
ombesörjer inköpen i Lübeck.

– Maxim är en mycket bra kock. 
Han är inte bara bra på att laga mat 
utan även att planera verksamheten. 
Det innebär att jag utan problem kan 

Kocken som fiskar i Domsjö

– Ett bra underhåll är oerhört 

viktigt ombord på ett fartyg, 

säger Christer Nordgren, teknisk 

chef ombord på M/V Landy.
ge honom en större handlingsfrihet, 
säger Johnny.

Budget för måltiderna ligger på 65-
70 kronor per person och dag.

– Sänker vi budgeten så märks det 
direkt på kvaliteten. På dagens nivå 
kan vi hålla en mycket hög kvalitet, 
särskilt med en så bra kock som 
Maxim. 

Landy har kapacitet att lagra mat-
varor för två till tre veckor. Basvaror 
inhandlas också varannan vecka 
medan färskvaror som mjölk och 
grönsaker fylls på varje vecka. 

Med en kock som Maxim Mukhin 
behöver ingen gå omkring och vara 
hungrig ombord. Skulle de tre hu-
vudmålen, mot förmodan, vara otill-
räckliga, så finns det alltid lite extra 
tilltugg att hitta i mässens kylskåp.  

i besättningen och givetvis fartygets 
säkerhet.

Just säkerhetsfrågorna är priorite-
rade. Certifieringen innebär att det 
dokumenterade rutinerna ska använ-
das. Olyckor har varit sällsynta, när 
det händer ombord är det som regel 
fallolyckor. 

– En annorlunda upplevelse var 
dock när vi på väg ut ur Bonässundet 
en sommar, fick gira för två simman-
de älgar. Men de följde de internatio-
nella reglerna, de kom från styrbord 
och höll sin kurs och fart.

Lotsen
Tidigt på torsdag morgon närmar 
sig Landy Travemünde. På exakt tid 
närmar sig lotsbåten och lotsen kliver 
ombord. Han tar vant plats framför 
spakarna för att ta Landy genom 

Christer Nordgren i 
maskinrummet.

Maxim Mukhin visar stolt aborren han drog upp vid Hörneborgskajen.

som medför att fartyget beter sig som 
ett större båt än den egentligen är. 
Maxhastigheten är 15,5 knop.

– Vi vet när vi ska vara framme i 
Lübeck och att det tar cirka 60 tim-
mar, vi anpassar farten därefter.  

Landy drivs på tjockolja och för-
brukar cirka 9,5 ton per dygn. Bunk-
ring sker i Lübeck eftersom tjockolja 
inte finns att tillgå i Örnsköldsvik.

– Skulle det bli kris, brist på bräns-
le, så kan vi även använda den diesel 
som vi har till hjälpmotorerna.

Tjockoljan värms upp till 125 gra-
der, är den kallare blir den seg som 
sirap.
Maskinen har en axelgenerator vilket 
gör båten självförsörjande på el. De 
tre mindre dieselmotorerna används 
när båten ligger i land.   

den trånga passagen in till Lübeck. 
Denna morgon är det lugnt, inte 
många andra fartyg syns till, desto 
fler ligger förtöjda i den stora hamn-
staden. Lagom när det ljusnat ute är 
fartyget framme vid slutdestinatio-
nen, Lehmann-kaj 1 i Lübeck. Likt 
en fickparkerande bil, styr Johnny 
in fartyget mot kajen och lotsen kan 
stiga av. Tyvärr möts Landy av mörka 
moln på himlen.

– Ja, nu är inte regnet långt borta 
konstaterar Johnny efter att ha tittat 
på radarn.

Mycket riktigt så börjar det skvittra 
och inom några minuter är det ihål-
lande regn. 

Stuffas i containrar
På kajen väntar en handfull män från 
det tyska företaget Lehman, de ska 

ombesörja lossningen och frakta cellu-
losan till det intilliggande magasinet. 

Så snart regnet försvunnit öppnas 
luckorna över lastutrymmet och den 
första cellulosan står snart på kajen. 
Samtidigt ansluter en tankbil med 
bränsle till fartyget, därefter kommer 
en lastbil med den beställda provi-
anten.

Lossningen fortsätter och snart 
är lastutrymmet tömt. Johnny gör 
sig klar att köra Landy till nästa kaj, 
Lehmann-kaj 2, där lignosulfonatet 
ska lossas. 

Lagom till kvällen bär det av igen. 
Nu väntar en tur till Litauen för 
att lasta virke till Domsjö, sedan är 
det bara något dygn innan Landy 
anländer till Hörneborg igen. Och 
så fortsätter livet ombord på M/V 
Landy.  

Jag vet inget om svensk 

mat, men visst gör jag gröt 

på beställning varje morgon,

På väg mot 
kajen i Lübeck. 

Radar.Underhållsarbete 
      ombord.

Cellulosan lastas 
i containrar.

Lossning av cellulosa.Cellulosan lyfts 
i land.

 Inga fysiska 

hinder för 

kvinnor i jobbet.

TEMA JÄMSTÄLLDHET
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Få kvinnor inom underhåll

Det pratas mycket om jämställdhet 
i fabriken och att antalet kvinnliga 
medarbetare ökat. Men det finns fort-
farande avdelningar som är kraftigt 
mansdominerade, såsom underhåll. 

Liva Sandra Sverker är mekaniker 
på avdelning indunstning och Heidi 
Ritaoja jobbar med underhåll inom 
avdelningarna torkmaskinsal och 
blekeri. Tillsammans med två kvin-
nor i förrådet och en inom teknisk 
administration utgör denna kvintett 
cirka fem procent av underhållsper-
sonalen. 

Jämställdhet är inget som varken 
Liva Sandra eller Heidi funderar sär-
skilt mycket över. De trivs med såväl 
jobbet som sina manliga arbetskam-
rater. Heidi kom till Domsjö för nio 
år sedan och lämnade då jobb inom 
servicebranschen bakom sig. Liva 
Sandra kom i kontakt med Domsjö 
genom praktik under utbildningen 

till servicetekniker, nu är hon inne på 
sitt femte år i indunstningen.

Rå men hjärtlig jargong
De bägge upplever att arbetsmiljön 
i Domsjö är trevlig, jargongen är rå 
men hjärtlig.

– Det kommer alltid att finnas 
enstaka människor som har ned-
låtande tankar om kvinnor eller 
personer med annan bakgrund eller 
sexuell läggning. Det viktiga är att 
vår arbetsmiljö inte tillåter att sådana 
synpunkter diskuteras, säger Liva 
Sandra.

Hon berättar att det under första 
tiden hände att hon blev ifrågasatt. 
Det var män som inte trodde att hon 
var kapabel att klara samma arbets-
uppgifter som männen.

– Visst finns det män som är star-
kare än jag men det finns även män 
som är svagare. Det är en självklarhet 

att vi hjälps åt, säger Liva Sandra och 
berättar att en operatör en gång bad 
om att få ett hål fixat i en greeting 
genom att säga ”du kan be pojkarna 
köra rondellen”.

– Jag var ny då. Idag är det an-
norlunda. Vi känner varandra och jag 
känner mig inte ifrågasatt. Vi är bra 
på olika saker helt enkelt. Ibland har 
jag hjälpt andra avdelningar med att 
krypa in i trånga utrymmen, det är 
inget märkvärdigt. Vi hjälps åt.

Ändrad inställning
I takt med att fler kvinnor börjat 
jobba ute i driften som processope-
ratörer har inställningen förändrats. 
Idag är det mer självklart att det finns 
kvinnor ute på avdelningarna. Det 
är viktigt, menar både Liva Sandra 
och Heidi och det är inte ok att man 
använder smeknamn som går att 
relatera till kön, ingen ska bli tilltalad 
med smeknamn som ”lilla gumman”.

– Vi blir allt mer jämställda i 
samhället vilket även återspeglas i 
arbetslivet. Det kommer nog att bli 
ännu mer tydligt i takt med att vi 
får lägre medelålder. Jag har faktiskt 
upplevt äldre medarbetare som vill 

Heidi Ritaoja tv och 
Liva Sandra Sverker 
är de enda kvinnorna 
som jobbar inom 
underhåll ute på 
avdelningarna. 

– Det är viktigt att känna att jag fått mitt jobb på samma premis-

ser som mina manliga arbetskamrater. Det är ingen skillnad, jag har 

samma kunskap. Orden kommer från Liva Sandra Sverker, mekani-

ker och en av få kvinnor inom underhållsorganisationen. 

TEMA JÄMSTÄLLDHET



raffinerat  1  2018  |    7

Kommunen och dess Näringslivs-
avdelning brukar ett par gånger 
per år uppmärksamma företag och 
dela ut denna utmärkelse.

– Vi ger det till företag som på 
något sätt uppmärksammats natio-
nellt eller internationellt. Vi är så 
glada och stolta över Domsjös fina 
jämställdhetspris, konstaterar kom-
munalråd Glenn Nordlund som 

vara snälla och bära mina arbetsred-
skap, det blir fel även om det är av ren 
vänlighet, fortsätter Liva Sandra.

Rätt skostorlek
Några praktiska problem med att 
vara kvinna i fabriken finns inte heller 
idag.

– Det ska väl vara att vi inte kan 
fortsätta jobbdiskussionen i omkläd-
ningsrummet. Idag finns arbetsklä-
derna även i dammodell, även om 
jag och många med mig, hellre väljer 
herrmodellen på exempelvis arbets-
byxorna, säger Heidi.

Liva Sandra har dock haft problem 
med att hitta skyddsskor och vissa 
handskar i rätt storlek. Men det är ett 
problem gemensamt för branschen 
att det inte tillverkas i tillräckligt små 
storlekar.

De bägge tillstår att diskussions-
ämnena på fikarasterna skiljer sig åt 
mellan män och kvinnor.

– Ibland kan jag väl känna att det 
blir mycket prat om båtmotorer eller 
annat typiskt manligt, för variationens 
skull har jag möjlighet att gå till exem-
pelvis laboratoriet för att fika med de 
kvinnliga laboranterna. Jag upplever 
att vi pratar om lite andra saker än 
vad jag gör med mina manliga arbets-
kamrater, säger Heidi.

Heidi och Liva Sandra är eniga om 
att den största och viktigaste skillna-
den inte är mellan könen utan mellan 
individerna. Och det får aldrig bli tal 
om att kvotera in kvinnor på mansdo-
minerade jobb. 

– Rätt person på rätt plats, det är 
oerhört viktigt att alla får sitt jobb efter 
kompetens. Därför är det viktigt att 
företaget jobbar för att få fler sökanden 
av bägge könen, konstaterar duon.

Viktigt att berätta om jobbet
– När jag berättar att jag är mekaniker 
på fabriken tycker de flesta att det är 
häftigt. Det är viktigt att berätta om 
jobbet, särskilt idag, när många unga 
lockas till andra yrken som upplevs 
häftigare, och det gäller ju både unga 
tjejer och killar. Alltför många vet inte 
vad det innebär att jobba i en fabrik, 
säger Liva Sandra.

– Jag har ett jättetrevligt jobb där jag 
får möjlighet att arbeta med kroppen 
och vara i rörelse. Men det kanske 
viktigaste är att jobbet är självstän-
digt. Det är frihet under ansvar som 
gäller och jag personligen blir hellre 
lite smutsig än att bli sittande på ett 
kontor, avslutar Heidi.  

Örnsköldsviks Kommun, genom näringslivschef Fredrik Holmgren och kom-
munalråd Glenn Nordlund, uppvaktade Domsjö Fabriker som Stjärnföretag. 
Diplomet togs emot av VD Lars Winter och HR-chef Jenatte Börjesson. 

Kvinnor i ledningen

Domsjö Fabrikers ledningsgrupp består idag av fler kvinnor än män vilket till-
hör ovanligheten inom branschen. Frv Lars Ahlenius, Carola Hägglund, Monica 
Backerholm, Peter Nilsson, Christin Norberg, Lars Winter, Jeanette Börjesson, 
Magnus Lundmark, Kristina Elg Christoffersson och Malin Nygren.

Kommunen gav 
Domsjö stjärndiplom
Med anledning av utmärkelsen Industrins Jämställdhetspris 

vill Örnsköldsviks kommun uppmärksamma Domsjö som ett 

Stjärnföretag.

delade ut priset tillsammans med 
näringslivschef Fredrik Holmgren.

– Domsjö Fabriker hjälper till att 
sätta Örnsköldsvik på kartan. Det 
är viktigt, vi ser även att Domsjö 
Fabriker är en viktig aktör lokalt.

Priset mottogs av VD Lars 
Winter tillsammans med repre-
sentanter för företagsledning och 
fackförbund.   

TEMA JÄMSTÄLLDHET
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Indiske Amit trivs i Domsjö     

– Jag trivs bra, jag ska bara lära mig 
det svåra språket ni har. Det är en för-
utsättning för att jobba här, säger Amit.

42-åriga Amit har jobbat de tre 
senaste åren inom Aditya Birla, såväl i 
Indien som i Kanada. Han har dock 18 
års erfarenhet som mekanisk ingenjör. 
Han ingår i det globala ledarskapspro-
grammet GMLP som finns inom Adi-
tya Birla. Han blev en av sex utvalda 
av hela 13 000 som sökte.

– Det var en tuff konkurrens om 
platserna. Generellt upplever jag att 
konkurrensen och tävlingsmentaliteten 
är större i Indien. Kanske är det även 
därför som arbetskamrater har en mer 
affärsmässig relation till varandra. Jag 
upplever att man i Sverige lär känna 
varandra som människor och delar 
med sig av sitt privatliv.

Skillnader
Amit konstaterar att skillnaden mel-
lan arbetslivet i Indien och Sverige är 
betydande. 

– Den svenska säkerhetsmedveten-
heten är en viktig skillnad. I Sverige är 
man uppvuxen med säkerhetsfrågor, 
det används barnstolar, bilbälten och 
det är självklart att inte köra bil onyk-
ter. Säkerhetstänket blir en naturlig 
självklarhet. 

– I Indien sker en trafikolycka var 
annan minut och antalet rattonyktra är 

skrämmande. Detta återspeglas också 
i arbetslivet, i arbetssätt och använ-
dande av skyddsutrustning.

Amit upplever även att tidseffek-
tiviteten är högre i Sverige och man 
är duktigare på att planera sitt arbete 
långsiktigt. I Indien kommer man till 
jobbet och får instruktioner om vad 
som ska göras just här och nu. Det 
råder en större impulsivitet. I Indien 
finns även en annan hierarki som 
medför större respekt för cheferna. 
Chefen förväntas kunna allt inom 
området, det finns inget som heter 
delegering.

– Men ledarskapet är på väg att 
förändras även i Indien mot en högre 
grad av demokrati. 

Markservice hemma
En annan stor skillnad är fokuse-
ringen på arbetet. Amit berättar att 
arbetsdagarna är betydligt längre i 
Indien och i de flesta branscher råder 
sex dagars arbetsvecka. Tillgången på 
servicetjänster gör detta möjligt.

– Jag behöver bara fokusera på job-
bet. Markservice köper man. Någon 
annan städar, tvättar och ser till att 
det står mat på bordet. 

– Fortfarande är det svårt för gifta 
kvinnor att arbeta. När kvinnor får 
barn har det varit självklart att finnas 
i hemmet för att inte bara ta hand om 

barnen utan även den äldre generatio-
nen, föräldrar och svärföräldrar.

De indiska kvinnor som arbetar 
återfinns som regel inom IT-branschen 
vilka är föregångare vad gäller femda-
gars arbetsvecka.

– Jag tror att den svenska model-
len, där arbetsliv och familjeliv går att 
kombinera, är den bästa. Det ger en 
positiv balans i livet som gynnar alla, 
säger Amit och tillägger att han upp-
skattar att Domsjö kommit så långt i 
jämställdhetsarbetet.

Amits familj består av hustrun 
Subhashree och två söner, 7 och 9 år 
gamla. De är kvar i Indien där hustrun 
jobbar med HR frågor inom Aditya 
Birlas aluminiumverksamhet. De kom-
mer att resa till Örnsköldsvik i vår för 
att hälsa på Amit och tanken är att de 
på sikt ska flytta till Sverige.

– Jag ser långsiktigt på mitt jobb 
i Sverige. Jag har idag en lägenhet i 
centrala Örnsköldsvik men den dag 
som familjen flyttar med siktar vi på 
att bosätta oss i Umeå där det finns en 
engelsk skola.

Viktigt med språket
Amit har ingen brist på sysselsättning, 
han jobbar hårt på att träna språket. 
Övriga intressen är att läsa, främst 
arbetsrelaterad litteratur. 

– Sedan måste jag träna på att laga 
mat! Jag gillar svensk mat och framfö-
rallt fikabröd. Semlan var toppen, säger 
Amit och berättar att Sverige annars 
är känt hos Indierna för Olof Palme, 
Bofors, Nobelpriset och Björn Borg.  

Amit Chand trivs med att jobba inom under-
hållsorganisationen i Domsjö och han ser 
långsiktigt på sitt jobb i Sverige. 

Amit Chand har funnit sig väl tillrätta på sin nya arbetsplats,  

Domsjö Fabriker. Under två år kommer den indiskfödde ingenjören 

att jobba med underhållsfrågor. 
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Projekt ska öka tillgängligheten   

Amit Chand 
har bred 
erfarenhet av 
underhåll och främst 
inom driftsäkerhet/tillgänglighet. 
Hans arbete i Domsjö fokuseras just 
på att öka tillgängligheten och slippa 
oplanerade stopp i produktionen. Han 
jobbar i nära samarbete med under-
hållsingenjör Kimmo Kuusela och det 
arbete som utförs är en viktig del i 
det pågående Improve-projektet som 
leds av driftsäkerhetsingenjör Krister 
Sundborg.

Det driftsäkerhetsprojekt som star-
tats är på en mycket grundlig nivå. 

– Det här är verkligen en möjlighet 
för oss att göra ett bra jobb. Amit har 
stor erfarenhet och kunskap inom 
området och vi bägge har fått möjlig-
het att jobba med detta på heltid un-
der 18 månader. Bättre förutsättningar 
kan vi inte få, konstaterar Kimmo.

Start med nulägesanalys
Projektet rivstartas med en nulä-
gesanalys där man går igenom alla 
produktionsbortfall som förekommit 
under de senaste två åren. Orsaken 
utreds liksom konsekvens och kost-
nad. Här finns fin dokumentation att 
hämta i befintliga system.

Amit berättar att nästa steg sedan 
blir att göra analyser av kritisk ut-
rustning på varje avdelning. Och då 
handlar det om en mycket detaljerad 
nivå. En beräkning görs utifrån hur 
stor sannolikheten är att utrustningen 
går sönder, dess upptäckbarhet och 
konsekvens av ett haveri. Uträkning-
en resulterar i en värdering på skalan 
noll till tjugo.

Omfattningen av antal kritisk 
utrustning varierar mellan driftavdel-
ningarna. Blekeriet ligger i topp där 
det handlar om uppskattningsvis 130 

objekt. Orsaken till den stora mängden 
kritisk utrustning är att avdelningen 
enbart består av en linje, det finns 
sålunda inget alternativ vid ett haveri 
utan totaltstopp är ett faktum. I detta 
arbete kommer även resultat av tidi-
gare kritikalitetsklassning att komma 
till användning.

Det kommer även att testas, en för 
Domsjö, ny teknik nämligen under-
sökning med ultraljud. Erfarenheten 
från andra anläggningar inom Aditya 
Birla i Kanada och Indien har varit po-
sitivt, men ultraljudstekniken har inte 
riktigt fått fotfäste i Sverige ännu.

– Genom undersökning med ultra-
ljud kan man tidigare upptäcka en 
felkälla. Det behöver inte gå så långt 
att exempel vibrationer kan uppmätas, 
förklarar Kimmo.

Även om arbetet leds av Amit 
och Kimmo i samarbete med Krister 
Sundborg så är de alla noga med att 
understryka vikten av att det blir ett 
arbete som engagerar alla. Den absolut 
viktigaste gruppen är avdelning ”Fö-
rebyggande underhåll” som har koll 
på utrustningen och genomför vibra-
tionsmätningar och tillståndskontroll.

Underhållsplaner
Nulägesanalysen ska vara klar i mars 
och den ska sedermera, tillsammans 
med riskanalyserna, utmynna i under-
hållsplaner innehållandes detaljerade 
scheman för varje avdelning. Målsätt-
ningen är att dessa planer ska kunna 
föras in och arbetas med i underhålls-
systemet Maximo.

Parallellt kommer det även att göras 
grundorsaksanalyser på alla haverier 
för att undvika att oönskade händel-
ser upprepas.  Det kommer även att 
läggas in larm i systemen som larmar 
vid en viss angiven produktionssänk-
ning. I arbetet ingår även en genom-
gång av förrådet för att få klarhet i 
om rätt reservdelar finns i lager. 

Automatisering en fördel
Amit har jobbat med att ta fram 
liknande underhållsplaner vid 
flera fabriker. Han berättar att han 
upplever att Domsjö generellt har en 
bra anläggning, visst är den äldre i 
många delar men driftsäkerhet hör 
inte automatiskt ihop med anlägg-
ningens ålder.

– En positiv fördel är den höga 
grad av automatisering som finns i 
Domsjö. Det gör det enkelt att följa 
vad som händer i processen, säger 
Amit och tillägger;

– Sedan finns det ett stort engage-
mang hos medarbetarna vilket är en 
viktig förutsättning. 

– Jag upplever att jag blivit mycket 
bra bemött i Domsjö, det finns ett 
stort intresse för projektet och det 
jobb vi ska göra tillsammans. Det är 
en framgångsfaktor.

När underhållsplanerna är klara 
kommer de att tillhöra respektive av-
delning. På så sätt får avdelningarna 
bättre kontroll över utrustningen och 
oplanerade stopp och haverier ska i 
högre grad kunna undvikas.  

Samarbetet är oerhört viktigt i driftsäkerhetsprojektet, frv Amit Chand, Kimmo 
Kuusela, Krister Sundborg, Jimmy Westman, Lars Nyberg och Kim Westermark.

Genom ett nystartat driftsäker-

hetsprojekt ska oplanerade stopp 

i produktionen kunna undvikas 

på sikt. Det höjer kapaciteten 

och därmed även lönsamheten. 

Arbetet drivs av Amit Chand 

tillsammans med Domsjös under-

hållsorganisation.
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Trio på konferens i Indien

Trion kom tillbaka från den två dagar 
långa konferensen med idel positiva 
reflektioner.

– Vi skojade lite om att vi blivit 
Aditya Birla-frälsta, men det har 
verkligen varit en intressant erfaren-
het. Nu har vi fått upp ögonen för 
hur stort företag Aditya Birla är och 
hur vårt affärsområde Pulp and Fibre 
förhåller sig i denna helhet, säger 
Monika Westerlund och tillägger att 
Pulp and Fibre är en förhållandevis 
liten del av helheten men mycket väl 
positionerad. 

Under konferensen gavs informa-
tion om de olika affärsdelarna inom 
Aditya Birla. Dilip Gaur, ansvarig 
för Pulp and Fibre, deltog som en av 
flera toppchefer. 

– Det var mycket intressant att höra 
honom berätta om sin syn på verk-
samheten och dess utveckling. Hans 
röda tråd var hållbarhet och faktiskt 
var Domsjö den enda enskilda enhet 
som han nämnde då han berömde 
vårt bioraffinaderikoncept. Domsjö 
nämndes som ett föredöme i grup-
pen, tillägger Camilla Nyberg.

Fokus på hållbarhet
Dilip Gaur framhöll hållbarhet som 
affärsområdets fokus och marknads-
föringsfördel medan andra affärsom-
rådeschefer mer uttryckte hållbarhet 
som en utmaning.

Självklart fanns även Mr Birla på 
plats för att berätta om sin syn på 
företaget.

– Jag känner stor ödmjukhet när jag 
hörde vilka stora och strategiska af-
färer som Aditya Birla gör. De känns 
konsekventa i sin utvecklingsstrategi. 
Visst har vi tidigare hört att de satsar 
för att vara världsledande i alla sina 

verksamheter. Med den information 
som Mr Birla gav oss blev budskapet 
också trovärdigt, fortsätter Kristina 
Elg Christoffersson.

Konferensen gick av stapeln i Hy-
derabad i södra Indien på det område 
där Aditya Birla driver collageverk-
samhet. Runt 800 medarbetare deltog, 
de representerade i princip alla områ-
den inom företaget. Totalt har Aditya 
Birla över 120 000 anställda i knappt 
40 länder på sex kontinenter.

– Det visade sig efter ett tag att alla 
medarbetare inom Pulp and Fibre 
bodde på samma hotell. Det var lite 
synd att vi inte fick den informatio-
nen inledningsvis, det hade underlät-
tat minglet. Nu fick vi en hel del nya 
kontakter i alla fall, såväl inom som 
utanför vårt affärsområde, fortsätter 
Monika.

Uppgifter att förbereda
Inför konferensen hade alla deltagare 
delats in i olika grupper för att ge-
mensamt lösa en uppgift. Det skedde 
via mail- och skypekontakt. Av dessa 
valdes ett fåtal ut för att presenteras 
under konferensen.

– En förbättringsmöjlighet är att ge 
grupperna möjlighet att samlas och 
diskutera uppgiften på plats. Nu fick 
vi själva ordna så att vi möttes, säger 
Camilla.

Konferensen gav trion en större 
förståelse för inte bara företaget, utan 
för hela Indien. Det blev tydligt vilka 
kulturskillnader som råder.

– Vi är väldigt olika varandra och 
vi lever i mycket olika världar. Det 
är inte konstigt att det ibland blir 
missförstånd. Ett event som detta ger 
en bra förståelse för varandra vilket är 
viktigt när vi ska jobba tillsammans, 
säger Kristina och tillägger att det dis-
kuterades även hur samarbetet skulle 
kunna förbättras. 
Mr Birla var också noga med att po-
ängtera att It´s one Aditya Birla.

Ett annat viktigt område som lyftes 
under konferensen var de gemensam-
ma värderingarna.

– Vi fick berättat om värdeorden 
och Aditya Birlas syn på dem och 
dess innebörd. Jag tycker att det gav 
mig en större förståelse. Kanske kan 
det vara så att vår översättning till 
svenska inte varit helt pricksäker. Jag 
personligen känner en större tillhö-
righet till orden nu när jag vet hur 
våra ägare beskriver dem, fortsätter 
Kristina.

Under konferensen pratades det om 
att det ska bli ett återkommande event 
för att ge fler möjligheten att delta.

– Det hoppas vi verkligen. Det var 
mycket värdefullt för oss, säger alla 
tre som också delat med sig av sina 
erfarenheter till sina närmaste medar-
betare.

– Generellt kan vi bli mycket bättre 
på att berätta vad vi lärt oss vid kur-
ser och konferenser. Det vill vi försöka 
ändra på. Vi ska delge såväl ledning 
som våra arbetskamrater vad vi fick 
med oss från Core Conclave 2018.  

Trion frv Kristina Elg Christoffersson, Monika Westerlund och Camilla Nyberg upp-
skattade konferensen hos Aditya Birla i Indien.

I januari var det premiär för le-

darkonferensen CoreConclave 

i Indien. På plats fanns trion 

Monika Westerlund, Kristina 

Elg Christoffersson och Camilla 

Nyberg från Domsjö tillsam-

mans med 800 medarbetare 

från Aditya Birlas verksamheter 

över hela världen.



raffinerat  1  2018  |    11

Sammanfattar man 2017 
väldigt kort så fortsätter 
viskospriset att stiga. Cellu-
losapriset har dock inte stigit 
i samma utsträckning även 
om utvecklingen är fortsatt 
positiv. 

Prisskillnaden mellan 
långfibrig- och kortfibrig 
cellulosa har de två senaste 
åren varit betydligt högre än 
tidigare, även om det notera-
des en dipp i slutet av året.

Under det senaste kvar-
talet har det hänt mycket 
positivt kring vår bioetanol. 
I samband med höststop-
pet gjordes en del åtgärder 
i produktionsanläggningen 
som, efter en tids utvärde-
ring, visat sig vara mycket 
värdefulla inte minst ur 
lukthänseende. 

Vi har sedan dess kunnat 
leverera bioetanol utan nå-
got som helst luktproblem 

Ligninmarknaden har 
under de senaste två åren 
genomgått en stor föränd-
ring. En av värdens största 
förbrukare av lignin har 
försvunnit i kombination 
med att nya volymer och 
producenter tillkommit. En 
marknad i volymbalans har 
blivit en marknad med stort 
överskott. Det har inneburit 
kraftigt sänkta marknadspri-
ser, framförallt inom betong-

Magnus Lundmark, 
chef AO Cellulosa

Mats Nytorp, 
avgående chef 
AO Etanol

Peter Nilsson, 
chef AO Lignin

Cellulosa

Bioetanol

Lignin

Vad händer i affärsområdena?
Försiktig optimism 
på marknaden

Fin kvalitet och 
höjd produktion

En utmanande 
marknad

och vi har dessutom en teori 
om orsaken till den tidigare 
lukten. Givetvis är detta 
mycket viktigt för oss! Det 
medför att vår kund Sekab 
kan återuppta försäljningen 
till ett antal kunder som är 
luktkänsliga och som fått 
hitta andra leverantörer 
under en tid.

Under höststoppet byttes 
även en del utrustning i 
etanolanläggningen vilket 
medfört att vi kunnat öka 
produktflödet. 

I dagsläget ser det ut som 

att vi kan klara en produk-
tionsökning med cirka sju 
procent och vi vet sedan 
tidigare att vi kan öka yt-
terligare genom att fortsätta 
utbytet av äldre utrustning. 

Vi har nu en rekordhög 
produktion, en luktfri 
produkt och ett bra mark-
nadspris vilket gör att vi 
kan glädjas över en fin 
lönsamhet under de senaste 
månaderna.

industrin som är den största 
ligninförbrukaren. 

Vi har, liksom våra konkur-
renter, tvingats följa denna 
utveckling. Tack vare ett 
långsiktigt arbete med leve-
ranssäkerhet, stabil kvalitet 
och kundservice av högsta 
klass har vi fått behålla 
våra volymer hos kunderna 
liksom ett prispremium. 
Detta, som vi alla hjälpt till 
att bygga upp, kommer även 
i framtiden att vara en viktig 
nyckel till framgång.

Vi har varit lyckosamma i  

vår målsättning att i större 
utsträckning nå ut till an-
vändningsområden och 
kunder utanför betongin-
dustrin. Här har vår nya 
anläggning för 25-kilos-
säckar varit viktig. Våra pal-
lar med små säckar håller 
mycket hög klass och de har 
fått väldigt bra respons från 
marknaden. 

Så trots att vi genomgår en 
tuff period finns det många 
saker att glädjas över och 
stor anledning att se framti-
den an med tillförsikt. 

Under inledningen av det 
nya året har det hänt lite 
gällande priset för såväl cel-
lulosa som viskos. Ovanligt 
nog har priset varit i princip 
oförändrat de två senaste 
månaderna för kortfibrig 
cellulosa. 

En positiv faktor är att 
marknaden för pappers-
massa, särskilt i Kina varit, 
och är urstark. Flera av de 
så kallade svingbruken 
(sulfatbruk som kan växla 
mellan pappers- och dis-
solvingmassa), väljer därför 

att producera pappersmassa 
vilket minskar det totala 
cellulosautbudet.

Tittar vi framåt så ser 
viskosmarknaden ut att 
fortsätta återhämta sig 
prismässigt men produk-
tionsvolymerna ser ut att bli 
något lägre än förväntat. 

Det skulle kunna sätta 
press på cellulosapriset, 
men vi tror att det starka 
pappersmassapriset kom-
mer att hjälpa till och upp-
väga detta. 
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Kicki Moe från projektavdelning-
en lyckades bäst i golftävlingen 
Fabriksmästerskapet..

P E R S O N A L F Ö R Ä N D R I N G A R

  Nyanställningar

  Pensioneringar

Stefan Edin, 
Automations- 
tekniker

Johnas Henrysson, 
Miljöingenjör

Evy Olsson, 
Marknadsassistent 
(vik)

Sebastian Latvala, 
Processoperatör

Paavo Lehtosaari, 
Processoperaör

Johan Persson, 
Processoperatör

Per Åström, 
Processoperatör

Roger Sandin, Driftslabora-
toriet, anställd sedan 1985, 
pensioneras den 31 mars 
2018.

Jonny Sundström, Under-
håll, anställd sedan 1971, 
pensionerades den 31 januari 
2018.

Lennart Åberg, Transport/
Skeppning, anställd sedan 
1966, pensionerades den 28 
februari 2018.

Sven Åkesson, Underhåll, 
anställd sedan 1985, pensio-
neras den 31 mars 2018.

hallå där

Lennart Åberg, skeppning/transport

Hur känns det?
– Jobbigt! Jag hade gärna job-
bat kvar ytterligare några år 
trots att jag nu är 67 år. Men 
jag har mycket roligt att se fram 
emot. Jag går hem i pension i 
morgon onsdag och på lördag 
åker jag på en månads semester 
till Filipinerna. Jag ska träffa 
min sambo Larenas släkt och 
hon ska visa mig sin hembygd.

Hur har åren i Domsjö varit?
– Hade jag inte trivts så bra 
hade jag aldrig blivit kvar. Det 
har aldrig varit besvärligt att gå 
till jobbet.

Nu har inte Lennart varit 
riktigt alla år i Domsjö. Han bör-
jade 1966 som springgrabb på 
dåvarande MoDos forskningsen-
het. Därefter blev det några år 

vid dåvarande MoDo Mekan samt 
i blekeriet på Husums massabruk. 
Det finns ett glapp på några år 
innan han 1981 kom till Domsjö 
och avdelningen för Skeppning/
transport.

– I mitt jobb kör jag främst 
truck men även lastmaskin och 
lastbil. Jag har uppskattat det 
självständiga jobbet jag haft här.

Vad ska du ägna din lediga tid åt?
– Jag har flera intressen. Ett är 
bilar och jag har köpt en 1965:års 
Chevrolet Chevelle. När semes-
tern är över fortsätter arbetet 
med att få den tipp topp, och det 
kommer att kräva sin tid.

– Ett annat stort intresse är 
bangolf och jag har spelat och 
varit engagerad i bangolfen 
sedan 1990-talet. Nu är vi uppe 

i division 1 så det kommer att 
krävas träning. Sedan har jag en 
båt och nyinköpta vattenskidor 
att roa mig med till sommaren.

... som lämnar Domsjö efter nästan 50 år!


