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kommentaren
av VD Lars Winter

Spännande vår
Våren är i antågande och vi har mycket spännande att se 
fram emot i Domsjö. Inte minst vårt underhållsstopp där 
vår senaste stora investering, DD-tvätten i blekeriet, ska 
kopplas in. Den kommer att ge oss viktiga processfördelar. 
Inför stoppet jobbar vi extra mycket med säkerheten, den 
är mycket viktig när vi samlar så många människor på 
begränsade utrymmen som ska göra många arbeten. 

Under 2018 hade vi tyvärr alltför många olyckor, lyckligt-
vis inga allvarliga, men det är en ögonöppnare att vi alltid 
måste ha säkerheten i fokus. Flera av dem var halkolyckor 
och det är svårt, ja nästan omöjligt att omgående åtgärda 
alla ställen där det blir halt när vi har en så vädermässigt 
ostadig vinter som denna. Därför måste vi var och en vara 
försiktig och uppmärksam. Vi har beslutat ge alla tillgång 
till broddar för att få bättre grepp på ställen där det kan 
vara förrädiskt halt. Vi fortsätter också vårt arbete inom 
initiativet Säkert Domsjö vi har dock ändrat inriktning 
och kommer att fokusera på färre områden, bland annat 
introduktion av nya medarbetare.

Vi har under de senaste tio åren anställt nästan 300 med-
arbetare, till största delen för att ersätta medarbetare som 
gått i pension. Med tanke på att vi idag är knappt 400 så är 
det lätt att förstå vikten av kunskapsöverföring. Att vi är 
inne i ett generationsskifte är ingen nyhet. Det gäller inom 
alla kategorier men framförallt bland våra processopera-
törer. Vi har en specifik process som kräver långa upplär-
ningstider, våra processoperatörer gör ett fantastiskt jobb. 
Och de finns på plats i fabriken dygnet runt, året om. 

Vi är glada över utvecklingen av processoperatörspro-
grammet, det är en viktig källa för rekrytering. Men vi 
måste utveckla vårt sätt att ta emot och introducera nya 
medarbetare. Vi måste även bli bättre på att se till att de som 
lämnar oss överfört sin stora kunskap innan de går hem.

Business Excellence är ett mycket intressant arbetssätt 
som vi nu tittar närmare på. Vi har hört mycket positivt 
från Aditya Birlas fabriker i Kanada. Vi ska undersöka om 
och hur det kan komplettera vårt pågående arbete inom 
Improve-projektet. Det blir spännande att följa. 

Vi har nyligen firat viktiga rekord för vår ligninverksam-
het. Det är alltid roligt med rekord! Det är vår investering 
i små säckar som utvecklats mycket positivt. Bra jobbat 
alla som varit inblandade och som vi försöker understry-
ka, är det många. Våra avdelningar och stödfunktioner 
hänger ihop på ett avancerat sätt. Vi är alla beroende av 
varandra. Därför ska vi också alla glädjas tillsammans 
över framgångarna.

Vi ser fram emot fler rekord under året såväl inom 
lignin som våra andra produktområden. Just nu är det 
tufft på flera marknader men vi vet att det kan förändras 
snabbt. Det viktiga är att vi gör vad vi kan, kör fabriken 
på bästa sätt för att uppnå de kvaliteter och kvantiteter 
som vi planerat. 

Det pågår även ett arbete med vår framtidsstrategi där 
vi tittar på olika utvecklingsmöjligheter för vår verksam-
het. Ett spännande och mycket intressant arbete.

Men först ska vi fira påsk och vi ska även slutföra sista 
etappen i Domsjöklassikern. Vi är drygt 100 medarbetare 
som simmat och åkt skidor. Nu ska vi springa eller gå 
för att sedan, från och med april, ge oss på sista delen av 
Domsjöklassikern som är min  
favorit, cykling! Domsjö- 
klassiker har blivit en  
mycket lyckad frisk- 
vårdssatsning!
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Ligninrekord firades med tårta

Det är många inblandade i de fina ligninrekorden, "Ligningänget" Per-Henrik Norberg, Malin Johansson, Evy Olsson, Mattias Sel-
ling, Terese Westin, Magnus Edblad, Susanne Ödmark, Peter Nilsson och Camilla Nyberg firade med tårta på plats i avdelningen.

Under hösten 2017 kunde en ny 
förpackningslinje för lignin startas 
i Domsjö. Dessförinnan erbjöds allt 
torkat lignin i så kallade bigbags på 
600 kilo. Det har blivit en lyckad sats-
ning då de små förpackningarna har 
öppnat dörrar till nya marknader och 
nått ut till nya kunder. 

Peter Nilsson, chef för ligninför-
säljningen, är mycket nöjd med det 
gångna året 2018. Det medförde inte 
bara ett rekord, utan flera.

– Det tidigare årsrekordet för 
ligninförsäljningen var från 2015, det 
slogs med råge under 2018 vilket så 
klart är mycket glädjande. En viktig 
förklaring är just den nya förpack-
ningslinjen för 25-kilos säckar. 

– Den nya linjen har gått allt bättre 
och vi noterade produktionsrekord 
för den under januari 2019 och 
dygnsrekord under februari, så den 
positiva utvecklingen håller i sig. Vi 
ser också att orderingången är fortsatt 
god de kommande månaderna.

Viktigt samarbete
– Det är jättetrevligt att vår affär 
uppmärksammas i hela organisatio-
nen. Det gör det extra tydligt att vi är 
många inblandade i framgångarna. 

– Det är inte bara ett resultat av lig-
nin- och försäljningsavdelningarnas 
arbete utan hela vår organisation är 
med och bidrar, tillägger Peter.

Sedan paketeringslinjen för småsäck 
togs drift har den körts dagtid av en 
operatör och extra volymer har åstad-
kommits genom övertidsarbete. Nu 
bedöms efterfrågan vara stabilt högre 
varför linjen kommer att köras av två 
operatörer enligt ett tvåskiftschema. 

Hur ser då framtiden ut för ligni-
net? 

Peter konstaterar att konkurrensen 
inom byggindustrin, dit en stor andel 
av Domsjös lignin fortfarande går, är 
mycket tuff. 

– Konkurrensen har tilltagit. En 
stor mängd lignin har tillkommit på 
marknaden under de senaste åren 
samtidigt som delar av marknaden 
fallit bort då ligninet ersatts av andra 
produkter. Hur marknaden utvecklas 
är i stor omfattning beroende på hur 
världsekonomin utvecklas. 

Många användningsområden
Peter utesluter inte att Domsjös lignin 
kommer att återfinnas inom ytter-
ligare nya användningsområden i 
framtiden.

– Vi har en stabil och bra produkt 
som, med eller utan modifikation, 
mycket väl skulle passa bra inom 
många applikationsområden. Vi säljer 
redan idag till fler användningsområ-
den än för bara några år sedan. 

– Att lignin är en miljövänlig 
produkt från förnybar råvara gör den 
till en intressant produkt att använda 
i många nya produkter och använd-
ningsområden. 

– Därför pågår det, runt om i värl-
den, mycket forskning kring nya app-
likationer. Vi är aktiva i flera av dessa 
projekt. Parallellt arbetar vi naturligt-
vis själva hårt med att utveckla vår 
produkt och anpassa vår verksamhet 
till att passa nya affärsområden, säger 
Peter och avslutar; 

– Sedan är det självklart att vi job-
bar vidare för att bibehålla våra goda 
kundrelationer genom nära samarbe-
te och en fortsatt hög servicegrad.  

Den nya förpackningslinjen fyller  
ligninet i 25-kilos säckar.

Domsjös ligninaffär fortsätter att utvecklas i positiv riktning. 

Nyligen firades fina rekord med tårta till alla medarbetare.  

Nyckeln till framgången stavas samarbete mellan produktion, 

marknad och logistik, ja inom hela organisationen.
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Under stoppveckan planeras åtgärder även 
i kokeriet. För Robin Andersén och hans 
arbetskamrater vid automationsavdelningen 
väntar bråda dagar.

Det var under hösten 2017 som fa-
briken i Domsjö senast stoppades för 
cirka en veckas underhåll. 

I maj är det dags igen, med start 
vecka 21 planeras det för nio dygns 
stopp. En något längre stopptid än 
tidigare beroende på insatsernas om-
fattning och kraven på besiktningar.

Som vanligt medför underhålls-
stoppet en mycket stor arbetsinsats 
av Domsjömedarbetarna. Många når 
maximal arbetstid, vad lagen tillåter.

– Vi har fantastiska medarbetare 
som ställer upp och jobbar, utan 
dem skulle det inte vara möjligt att 
genomföra ett stopp som detta.

Utöver Domsjömedarbetarna 
kommer det under stoppet att finnas 
7-800 externa entreprenörer på plats. 
Det är många lokala företag som tar 
in underentreprenörer och såklart 
kommer det mer långväga gäster. 

– Vi räknar med folk från hela 
Mellaneuropa. Det ställer höga krav 
på information, instruktioner, rutiner 
och säkerhetskrav. Många människor 
på liten yta som pratar olika språk.

Höga säkerhetskrav
– Vi har sedan tidigare anslutit oss till 
SSG vilket innebär att deras utbild-
ning kompletterad med vår lokala 
utbildning är ett krav för att över-
huvudtaget bli insläppt på området. 
Sedan ges även lokalt anpassad infor-
mation på respektive arbetsplats. 

– Just säkerhetskraven har skärpts. 
Vi jobbar överlag på ett helt annat sätt 
kring säkerheten idag jämfört med 
tio år tillbaka, säger Sven och tilläg-
ger att inför det här stoppet har man 
bland annat gjort ytterligare förtydli-
gande av ansvarsfördelningen och en 
helt ny arbetsmiljöplan för underhåll.

Planeringen inför stoppet har på-

gått sedan nästan ett år tillbaka. Det 
är en viktig del i underhållsingen-
jörernas vardag. Men även under-
hållsorganisationens arbetsledare är 
involverade liksom produktionsorga-
nisationen. En driftsamordnare från 
produktion ansvarar för att pla-
nera inbromsning och uppstart, två 
mycket viktiga faktorer. 

Ny DD-tvätt tas i drift
Under stoppet ska det genomföras in-
satser relaterade till pågående projekt 
vilket medför att projektorganisatio-
nen är involverad. 

– Denna gång är det stora projekt-
jobbet inkoppling av den nya DD-
tvätten i blekeriet.

Den ska anslutas till befintlig 
utrustning i såväl kokeri som blekeri, 
utcheckning ska göras av elsystem, 
instrumentering, mekanik etc.

– Driftmässigt görs en så kallad li-
necheck där man följer cellulosan väg 
genom utrustningen för att kontrol-
lera att allt fungerar. Slutligen görs en 
provdrift och när den anses godkänd 
övergår den nya utrustningen i Dom-
sjös ansvar.

Under stoppdygnen planeras det 
för fler stora insatser, bland annat 
ska ett rålutlager i indunstningen 
repareras. Ståltanken som används 
för lagring av grönlut kommer att 
gummibeläggas invändigt. I indunst-
ningen monteras en ny värmeväxlare 
i station 7 och det görs åtgärder för 
ökad kondensatavledning för att 
möjliggöra ökad kapacitet.

Omfattande pannhusjobb
Som sig brukligt väntar även omfat-
tande arbeten i pannhuset. Sodapan-
norna kommer att stannas omlott. 
Ett arbete som är synligt utanför 

fabriksområdet är den fortsatta 
renoveringen av trätuben som förser 
fabriken med råvatten. Den ligger 
ovanför marken inne i samhället. De 
uppmärksammade avloppsledning-
arna som haverared ifjol kommer att 
få fortsatt omtanke under stoppet.

– Vi gör även flera arbetsmiljö-
förbättrande åtgärder, bland annat 
i kokeriet där insatser på gas- och 
tappventiler ska minska förekomsten 
av gas. Vi har även haft problem med 
lukt från bioreningen, där väntar 
också insatser för att förbättra situa-
tionen.

– Sedan blir det som vanligt 
rengöringar och besiktningar på 
de flesta avdelningarna. Det är just 
besiktningarna som styr intervallen 
mellan stoppen, vi har regler att följa 
och besiktning av tex sodapannorna 
kräver stopp.

Den enda avdelning som inte 
omfattas av detta underhållsstopp är 
renseriet. De genomför sin stopp-
vecka redan vecka 19.  

Stoppvecka med 
många insatser
Snart är det dags igen för det traditionsenliga underhållstoppet i 

fabriken. Denna gång kommer dessutom den nya DD-tvätten att 

kopplas in i blekeriet.

   – Det är alltid spännande när så många insatser ska samordnas, 

men det ligger en noggrann planering bakom så vi ser fram emot 

stoppet med tillförsikt, kommenterar underhållschef Sven Westman.
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Under tre dagar i februari 
besöktes Domsjö av David 
McKean från Aditya Birla. 
Han har jobbat med orga-
nisationsutveckling inom 
Aditya Birla och arbetssät-
tet Business Excellence vid 
enheterna i Kanada. Han 
träffade ledare i Domsjö för 
att berätta om det mycket 
lyckade införandet i Kanada 
och dess positiva effekter man upp-
nått vid fabrikerna.

– Vi är mycket intresserade av det 
arbete som genomförts i Kanada. 
Hos oss skulle det kunna vara en 
naturlig fortsättning på det pågående 
Improve-projektet, förklarar Monika 
Westerlund och tillägger:

– Från Improve kommer arbetssätt 
som operatörsrondering, arbetsorder-
process, 5S och DUK-möten. Det utgör 
en mycket bra grund hos oss, vi kan 
sedan anamma de delar i Business 
Excellence som vi tycker kompletterar 
vårt redan pågående arbete.

Två delar
Efter besöket av David McKean utsågs 
en arbetsgrupp som fick i uppdrag 
att titta närmare på arbetssättet och 
möjligheten att använda hela el-
ler delar av det i Domsjö. Förutom 
Monika Westerlund består gruppen 
av Magnus Helgesson från underhåll, 
Mattias Sellin från produktion och 
Jeanette Börjesson från HR.  Grup-
pen redovisade sitt arbete under en 
ledarträff i mars.

Vi får ibland höra att vi 
inte tar tillvara alla idéer 
som kommer från organi-
sationen och att vi inte är 
tillräckligt uppmärksamma 
på problem. Vi tror att 
arbetssättet Business Excel-
lence kan ge oss verktyg 
för att bli bättre på detta, 
säger Monika, chef för 
avdelning produktutveck-

ling.
Business Excellence är ett lösnings-

orienterat arbetssätt som bygger på 
två delar; daglig styrning och förbätt-
ringsprojekt. Den dagliga styrningen 
inleds med att man genomför en 
stor mängd snabba förbättringar på 
avdelningen baserat på idéer från de 
som jobbar där. Därifrån jobbar man 
vidare med en avdelningstavla som 
blir något av avdelningens centrum. 

Runt tavlan hålls möten dagligen. 
Alla idéer och förslag som fram-
kommer skrivs på post-itlappar och 
placeras på tavlan. En gång i veckan 
prioriteras lapparna enligt en priori-
teringsmatris och placeras ut på för-
bättringstavlan enligt lönsamhet och 
hur enkla idéerna är att genomföra. 
På så sätt blir det enkelt och visuellt 
att följa hanteringen. 

Den andra delen handlar om att 
driva förbättringsprojekt. Det handlar 
dock inte om några långbänkar utan 
relativt korta projekttider med stor 
delaktighet från organisationen. 
Sedvanliga anläggningsprojekt hålls 
utanför liksom även planerade arbe-

ten som ingår i arbetsorderprocessen.
– En stor vinst skulle kunna bli 

en ökad tydlighet i vad som händer 
med projekt och idéer och även större 
delaktighet i vår utveckling. Men 
självklart krävs det engagemang och 
inte minst att resurser tillsätts, fortsät-
ter Monika.

Viktiga nyckeltal
Arbetsgruppen har funderat kring 
flera grundläggande förutsättningar. 
Frågor som bland annat mötesstruk-
tur, arbetstider, upplärning och infor-
mation har diskuterats.

Inom Business Excellence pratas det 
mycket om vikten av att förstå värdet 
av sitt eget arbete. Enkla nyckeltal, så-
väl övergripande som på avdelnings-
nivå, tas därför fram. Vad tjänar vi på 
ett extra kok? Hur mycket är ångan 
värd? Skillnad i intjänande pengar 
vid avsedd kvalitet kontra B-prima? 
Frisktal? Det är bara några relevanta 
exempel.

Vid ledarträffen i mars diskuterades 
Business Excellence och hur det skulle 
kunna anammas i Domsjö. Det som 
konstaterades var att man först måste 
se vad som genomförts och inte inom 
Improve och därifrån lyfta in bra delar 
av Business Excellence. Det diskute-
rades att börja i liten omfattning med 
enbart en avdelning och eventuellt 
bara den ena delen, den dagliga styr-
ningen. Arbetsgruppen fick i uppgift 
att arbeta vidare för att ta fram fler 
detaljer. Ledningen måste även ta 
ställning till resursfrågan.  

Inspirerande arbetssätt från Kanada

Arbetsgruppen som jobbar med Business Excellence består av fr v Mattias Sellin, 
Jeanette Börjesson, Monika Westerlund och Magnus Helgesson. 

David McKean 

En av fördelarna med att ingå i 

en större koncern är att kunna 

dra lärdom av varandras kun-

nande och erfarenhet. Vid Adi-

tya Birlas tre bruk i Kanada har 

man infört arbetssättet Business 

Excellence och lyckats skapa så-

väl ökat engagemang som ökad 

lönsamhet. Delar av arbetssät-

tet finns redan i Domsjö inom 

Improve, men det finns även 

andra delar att inspireras av.
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Dagtidsgående produktionsledare
❱❱ Arbetsuppgifter: Arbetar mycket 
med personalfrågor och ett av de 
största uppdragen är att utveckla 
rekryterings- och introduktionspro-
cessen av nya medarbetare. Denne är 
produktionsledarnas representant i 
olika forum och möten och fungerar 
som en länk mellan dagtid- och skift-
organisationen. 

Skiftgående produktionsledare:  
6 personer
❱❱ Arbetsuppgifter: De samordnar 
den löpande produktionen så att 
uppsatta mål följs med avseende på 
kvalitet och produktivitet. De leder 

produktionsmöten varje morgon och 
rapporterar och korrigerar avvikelser i 
produktionsprocesserna samt föreslår 
förbättringar. De ansvarar för beman-
ning och kompetensutveckling och 
ingår i Domsjö Fabrikers räddnings-
grupp.

BIORENING
Dagtidsgående operatör
❱❱ Arbetsuppgifter: Övervakar driften 
i hela bioreningen. Tar in och analyserar 
prover på olika positioner, kontrollerar 
och styr processparametrar så bästa re-
ning av kondensatet från indunstningen 
uppnås. Då beståndsdelarna i konden-
satet bryts ned bildas biogas.

RENSERI
Renserioperatör: 3 personer 
Renserioperatör tvåskift: 1 person
❱❱ Arbetsuppgifter: Lossar virke och 
flis från lastbil, tåg och båt. Överva-
kar och styr driften i renseriet och 
förser kokeriet med flis direkt från 
flishuggen eller via styrning från flis-
stackarna. Genom att förse kokeriet 
med en så jämn flisblandning som 
möjligt möjliggörs en jämn och fin 
kvalitet på produkterna.

En person jobbar tvåskift eftersom 
inflödet av virke är större under var-
dagar och kvällar.

KOKERI
Kokarmästare, Hjälpkokare
❱❱ Arbetsuppgifter: Övervakar och 
styr driften i kokeriet. Det är i koket 
som flisen finfördelas och vedens be-

TEMA   PRODUKTION – SKIFT

Vem gör vad  
på skiftet? 

Befattningar

Vid Domsjö Fabriker råder kontinuerlig drift. Det 

innebär att fabriken körs dygnet runt, året runt 

med hjälp av skiftgående processoperatörer. 

Sedan många år tillbaka arbetar skift-
lagen enligt ett sexskiftschema som 
sedan 2007 enbart består av 12-tim-
mars arbetspass, kl 06-18 respektive 
kl 18-06. De sex skiftlagen består av 
vardera cirka 30 operatörer. Skiftlagen 
består av samma befattningar men an-
talet medarbetare varierar beroende på 
pågående upplärning, traineelever etc. 

I renseriet och i ligninpaketeringen 
finns även operatörer som jobbar efter 

ett 2-skiftsschema. Arbetet i skiftlagen 
leds av den skiftgående produktions-
ledaren (en per skift). 

Det finns även en dagtidsgående 
produktionsledare som har andra 
arbetsuppgifter, såsom bland annat 
rekrytering.

–  Vi är mitt inne i en generations-
växling, det gäller hela organisa-
tionen, men kanske främst inom 
skiftlagen. Arbetet med rekrytering 
har därför varit omfattande under de 
senaste åren, säger Maria Wallenius 
som är den dagtidsgående produk-
tionsledaren.

– Vi ser att Domsjö följer samhälls-
trenden med större personalomsätt-
ning generellt. De medarbetare som 
kommer in stannar helt enkelt inte 
lika länge på sina jobb. Det medför 

extra jobb då vi har långa upplär-
ningstider på många befattningar.

Maria gläds över de utbildningsmöj-
ligheter som tillkommit under senare 
år, både Umeå universitet och Mittuni-
versitetet erbjuder universitetsutbild-
ning till Processoperatör. Nytt för året 
är även den gymnasieutbildning som 
erbjuds på ett lokalt gymnasium.

– Vi har rekryterat många från 
Processoperatörsutbildningen. Vi 
erbjuder även ett traineeår vilket har 
blivit en vanlig inkörsport till arbete 
hos oss.

Cellulosan torkas på de tre 
torkmaskinerna.

I SKIFTORGANISATIONEN

Skiftledningen består av en dagtidsgående produktionsledare 

samt sex skiftgående produktionsledare (en per skiftlag).
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ståndsdelar; cellulosa, hemicellulosa, 
lignin och extraktivämnen frigörs 
från varandra. En av cellulosans vik-
tigaste kvalitetsparametrar, viskositet, 
kontrolleras i koket.

BLEKERI
Blekerioperatörer: 2 personer
❱❱ Arbetsuppgifter: Övervakar och 
styr tvätt, förädling och blekning av 
cellulosan som kommer från kokeriet. 
Levererar färdigblekt cellulosa till 
torkmaskinsalen. I dagsläget tvättas 
cellulosan i diffusörerna som dock 
kommer att ersättas med en DD-tvätt 
vid stoppet i maj. I torn 2, alkaliste-
get, förädlas cellulosa (hemicellulosa 
tas bort) och i torn 3, peroxidsteget, 
bleks cellulosan till önskad ljushet 
med hjälp av väteperoxid.

TORKMASKINSAL
Maskinförare: 3 personer, Emballe-
rare/magasin, Kvalitetskontrollant
❱❱ Arbetsuppgifter: Sista länken på 
kedjan där cellulosan torkas, klipps 
till ark och förpackas i balar. Ma-
skinförarna ansvarar för driften av 
våra tre torkmaskiner, kvalitetskon-
trollanten kontrollerar genom olika 
analyser att vi levererar rätt kvalitet 
till våra kunder. Emballerare/maga-
sin hanterar våra balar och förpackar 
dem i units som sedan skickas ned till 
hamnen på så kallade Maffivagnar.

KOKVÄTSKEBEREDNING
Kokvätskeberedare: 2 personer
❱❱ Arbetsuppgifter: Övervakar och 
styr processen där grönluten från 
sodapannorna ska omvandlas till 
ny kokvätska till kokeriet. Här tas 

Martin Nilsson arbetar som kokaremästare i kokeriet. Inför fyllning av kokaren 
öppnas locket med manuell kraft.

Simon Edlund arbetar i torkmaskinsalen som är sista 
delen av produktionskedjan. Härifrån lämnar de färdiga 
balarna fabriken för att tas till kajen.

Fortsättning på sidan 8 ➜

TEMA   PRODUKTION – SKIFT

Så här går det till i processen, 
från stock till bal.

även svaveldioxid och sulfit om hand 
från olika positioner i fabriken och 
omvandlas till ny kokvätska. 

Vid behov tas svavel, svaveldioxid 
och natriumhydroxid in som make-
up kemikalier för att tillverka tillräck-
lig mängd av kokvätska till kokeriet. 

Det är viktigt att den producerade 
kokvätskan är av jämn kvalitet för att 
möjliggöra en jämn och hög kvalitet 
av cellulosan i kokeriet.

ETANOL/INDUNSTNING
Etanoloperatör, Indunstare
❱❱ Arbetsuppgifter: Etanolopera-
tören övervakar och styr jäsnings-
processen och destilleringen där 
kvarvarande socker i surluten jäses 
till etanol och koldioxid. Indunstaren 
styr våra indunstningssteg, Lock-

– Domsjös process är unik och 
komplex där de olika processavsnit-
ten är starkt sammankopplade och 
beroende av varandra. Varje process-
avsnitt är viktigt för helheten och 
varje person och arbetsuppgift viktig 
för att kunna få fram cellulosa, lignin 
och etanol av jämn och hög kvalitet, 
avsluta Maria.  
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Virket lossas för att 
lyftsa in i baktrum-
man där det barkas 

och flisas.

TEMA   PRODUKTION – SKIFT

mannkolonnen, mellanindunstningen 
och slutindunstningen och levererar 
brännlut till sodapannorna. 

Indunstaren driver av vattnet i lu-
ten och höjer dess torrhalt så att den 
blir möjlig att bränna. Det avdrivna 
kondensatet skickas till bioreningen 
för rening samt produktion av biogas.

PANNHUS
Förste eldare, Eldare, Hjälpeldare, 
Maskinist, Lignintorkare 
❱❱ Arbetsuppgifter: Förste eldaren 
har det övergripande ansvaret över 
sodapannorna, övervakar och styr 
panna 8 tillsammans med hjälpel-
daren. Eldaren övervakar och styr 
panna 9. Maskinisten ansvarar för 
matarvattensystemet, ångsystemet, 
turbinen och panna 11. Den ånga som 

produceras i samband med förbrän-
ningen av brännluten används i den 
övriga processen för tillverkning av 
alla produkter. Då den egenproduce-
rade ångan inte räcker till köps extern 
ånga in från Övik Energi. Lignin-
torkaren ansvarar för driften av 
lignintorkarna och levererar färdigt 
pulver till ligninpaketeringen. Vid 
lignintorkningen används produ-
cerad biogas från bioreningen som 
energikälla.

LIGNINPAKETERING 
Ligninpaketerare storsäck, Lignin-
paketerare småsäck (2-skift): 
❱❱ Arbetsuppgifter: Tar emot lignin-
pulver från lignintorkarna, övervakar 
och styr paketeringen av pulvret i 
säckar, både big-bag (600 kg) och 
småsäck (25 kg). Lastar med truck 

och hjullastare ut säckar till både lastbil 
och båt för leverans till kund.

SKIFTLABORATORIUM
Laboranter: 2 personer
❱❱ Arbetsuppgifter: Tar ut och analyserar 
en mängd prover genom hela process-
kedjan. Det görs för att möjliggöra god 
kontroll och styrning av de olika process-
avsnitten samt kvaliteten på produkterna.

REPGRUPP
Skiftmekaniker, Skiftelektriker, Skift-
instrumentmekaniker
❱❱ Arbetsuppgifter: Utför underhåll 
inom hela fabriksområdet. Skiftme-
kanikern driftar även vattenverk och 
pumpstation. Rondering genomförs 
liksom drift av biorening under kvällar, 
nätter och helger. Gruppen ingår även i 
räddningsgruppen.

Åke Pettersson är en av två blekerioperatörer per skift. Här plockar han ut cellulosan från ett tvättfilter.

Mattias Selling tv och Per-Henrik Nor-
berg jobbar nu skiftgång i ligninpake-
teringen för att möta upp den ökande 
efterfrågan på lignin i 25-kilos säckar.

➜ Fortsättning från sidan 7
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tillsammans, är något som jag sätter 
stort värde på. 

– Närheten till arbetsplatsen och ar-
betstiderna som skiftarbetare tilltalar 
mig också. 7-4 jobb är inte något som 
passar mig. 

Ljus framtid
– Med ett löfte om en tillsvidarean-
ställning efter traineeperiodens slut 
nu i maj, känner jag att jag verkligen 
satsat på rätt utbildning. Det kom-
mer att bli roligt att få fortsätta jobba 
med en skön blandning av ansvar och 
praktiska inslag. 

– Jag gillar att optimera proces-
ser genom att fatta beslut om när, 
hur och vilken typ av insatser som 
ska prioriteras. Allt detta i en härlig 
gemenskap med mina fantastiska 
kollegor. 

– Vad gäller framtiden så känns 
det som att det fi nns många möjlig-
heter till förändring i arbetsuppgifter 
och befattningar på en så pass stor 
arbetsplats, som Domsjö Fabriker, om 
man skulle vilja i en förlängning. Det 
är stimulerande. Framtiden känns 
mycket ljus!

Universiteten driver under våren 
en informationskampanj för att 
sprida kunskap om programmet. 
Lena Melin är en av de två studenter 
som intervjuats i kampanjen.  

Text & foto: Mona Nordin

Utbildningen till processoperatör sker 
i samverkan mellan Umeå universitet 
och Mittuniversitetet. Den sker på 
distans och består av två års studier 
samt ett års betald traineetjänst. Dom-
sjö Fabriker är en av de företag som 
erbjuder traineetjänst med mentor 
och Lena Melin är en av de studen-
ter som precis är på väg att avsluta 
utbildningen. 

Lena Melin bor i Örnsköldsvik och 
fi ck höra talas om utbildningen för 
över tio år sedan. 

– Jag jobbade några år efter gym-
nasiet innan jag bestämde mig för att 
det var den här utbildningen jag ville 
satsa på. 

– Det är en högskoleutbildning 
som kräver stort engagemang. En 
godkänd examen är också nödvändig 
för att få gå vidare med traineeåret, så 
det är viktigt att man är motiverad.

I samarbete med industrin
Utbildningen genomförs i nära sam-
arbetet med industriföretag, däri-
bland Domsjö Fabriker.

– Vi var 15 elever, tolv killar och tre 
tjejer i starten. Några föll bort efter 
vägen. Det kan ju ha berott på fl era 
orsaker, men kanske en del inte var 
förberedda på vilket engagemang 
som krävs för en högskoleutbildning. 
– Det krävs verkligen självdisciplin, 
speciellt eftersom utbildningen sker 

på distans. Men det i sig är också 
en stor fördel, speciellt när man har 
familj som jag. Det möjliggör en bra 
kombination av student- och familje-
liv. Det fungerade bra för mig och 
min familj. 

– Jag är så glad över det här trai-
neeåret, där jag som processoperatör 
fått inblick i fl era olika avdelningar. 
Ligninavdelningen, kokvätskebered-
ningen, blekeriet och indunstningen 
är de avdelningarna jag har varit på. 

– Att få vara på fl era avdelningar 
skapar en närhet och en förståelse för 
de olika enskilda processerna likväl 
som hur alla delar tillsammans får 
helheten att fungera. Det blir verkli-
gare och skapar en djupare förståelse 
när man själv varit på plats på de 
olika avdelningarna. 

– Alla på Domsjö Fabriker har varit 
så välkomnande och hjälpsamma 
och just gemenskapen som uppstår 
när man jobbar tight, många timmar 

Lena Melin är nöjd med 
utbildningen till process-

operatör och den efter-
följande tiden som trainee. 

Utbildningen till Processoperatör är en högskoleutbildning och 
leder till jobb inom pappers- och massaindustri men även inom 
kemisk industri, energiföretag etc. 
Utbildningen sker i samverkan mellan Umeå universitet och Mitt-
universitetet. För mer information se respektive hemsida; 
www.miun.se eller www.umu.se.

FAKTA | Utbi ldning processoperatör

Lena trivs 
som trainee

Behovet av processoperatörer är 

just nu och under kommande 

år, väldigt stort. Lena Melin är 

en av de elever som studerar vid 

utbildningen till Processoperatör 

och just nu slutför sin traineetid 

i Domsjö.

TEMA   PRODUKTION – SKIFT
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Som ett led i Domsjö Fabrikers 

mångfaldsarbete inbjöds samt-

liga ledare till en inspirationsfö-

reläsning om mångfald. Före-

läsare var Fáten Nilsson som 

jobbar med mångfaldsfrågor på 

Länsstyrelsen i Västernorrland.

Fáten Nilsson kom från Libanon 
till Sundsvall som 18-åring. Det var 
29 år sedan. Under åren i sitt nya 
hemland har hon drivit flera egna 
företag, bland annat tolkservice och 
utbildningsföretag. Inom länsstyrel-
sens projekt ”Integration och tillväxt i 
Västernorrland” finns hon tillgänglig 
som föreläsare men även som hand-
ledare till de företag som anställer 
utlandsfödda.

– Många företag säger idag att det 
är svårt att hitta kompetenta med-
arbetare. Samtidigt finns det många 
utlandsfödda med fina högskole- och 
universitetsexamen. Men de hittar 
inte varandra.

– Det innebär att det finns en stor 
potential i gruppen utlandsfödda 
som inte tas tillvara. Jag får ofta höra 
att man inte kan anställda utlands-
födda på grund av språkproblem. I 
många fall är det ett argument man 
tar till slentrianmässigt, jag har lärt 
mig att det ofta handlar om rädsla för 
olikheter.

– Självklart är det viktigt att 
lära sig det svenska språket. SFI-
utbildningen är en grund, att lära sig 
språk på riktigt gör man på arbetet, i 
samhället bland svenskarna. Men det 
bygger på att de utlandsfödda släpps 
in i vårt samhälle, på vår arbetsmark-
nad.

Mångfald kräver kunskap

Fáten Nilsson som jobbar med mångfaldsfrågor på Länsstyrelsen i Västernorrland, 
föreläste om mångfald  för Domsjö Fabrikers ledare.

Fáten erbjuder sig att fungera som 
en länk mellan den utlandsfödda och 
företaget. Hon betonar att problem 
ofta handlar om okunskap. En vanlig 
fallgrop är alla de oskrivna sociala 
regler som finns i Sverige. Som 
utlandsfödd, och kanske nyanländ, 
finns det ingen möjlighet att känna 
till alla dessa regler.

Sociala regler svåra att förstå 
– Missförstånd kan undvikas om man 
är rak och tydlig och förklarar vad 
som förväntas och vilka regler som 
gäller på arbetsplatsen, säger Fáten 
och berättar om en nyanländ som 
fick en provanställning på ett svenskt 
företag.

– Hen ville göra sitt bästa och vara 
flitig, det innebar att hen jobbade hårt 
hela dagarna och förstod inte hur 
viktigt de var med raster och fika. 
Arbetskamraterna upplevde hen som 
osocial. Tänk om de vid fikatiden 

istället hämtat hen och förklarat att 
här fikar vi tillsammans. Små saker 
kan göra stor skillnad.

Fáten betonar att det är resurs-
slöseri att många högutbildade 
utlandsfödda inte ges möjlighet att 
arbeta inom jobb som är relaterade 
till utbildningen. Det blir bortkastade 
utbildningsår.

– Det är lätt att skriva vackra ord i 
rekryteringsannonser, att man gillar 
mångfald och olikheter, men hur 
många företag lever upp till det som 
skrivs? 

Tydliga regler
Fáten talar om respekt för olikheter 
men hon är mycket noga med att 
poängtera att olikheter aldrig får 
påverka arbetet. Det handlar om att 
vara tydlig även här. 

– Om det i arbetet krävs att man 
kan ta alla människor i hand då kan 
man inte ha en medarbetare som 
vägrar. Det samma gäller önskemål 
om bön, självklart får medarbetare be 
på arbetsplatsen men absolut inte på 
betald arbetstid.

– Jag är mycket noga med att tala 
om vad som gäller. I mina företag har 
det aldrig blivit ett problem, för mig 
är det viktigt att vara rak, tydlig och 
ärlig.

– Vi har ett gemensamt ansvar för 
att utveckla samhället mot ökad inte-
gration. Ska vi lyckas måste vi släppa 
in de utlandsfödda på våra arbets-
platser, avslutar Fáten Nilsson.  

Domsjöklassikern
Friskvårdssatsningen Domsjöklas-
sikern går vidare. Drygt 100 med-
arbetare deltar uppdelade i 21 lag. 

I höstas avklarades simningen 
och därefter har vintern erbjudit 
goda möjligheter till skidåkning. 

Nu är det dags för nästa etapp 
som är löpning. Under februari ska 

deltagarna klara av tre mil löpning 
eller de alternativ som erbjuds 
(såsom promenad). Som en start 
inbjöds alla till en inspirationsträff 
om löpning. 

Domsjöklassikern avslutas sedan 
i vår med cykling.



raffinerat  1  2019  |    11

Denna, för Domsjös del, rekordlånga 
tjänstledighet är nu avslutad då 
Leif valt att säga upp sig för att bli 
pensionär. 

– Jag övervägde om jag skulle jobba 
några år tills jag uppnår den sedvan-
liga pensionsåldern men insåg rätt 
snart att mina gamla arbetskamrater 
knappast finns kvar och framförallt 
har det hänt så mycket i fabriken att 
jag skulle ha svårt att ta en plats.

– Jag får inse att mitt bäst-före-da-
tum är passerat både i arbetslivet och 
i politiken, säger Leif med glimten i 
ögat.

– Men visst har jag under min 
politiska karriär, återkommande fun-
derat över möjligheten att återgå till 
Domsjö, speciellt inför varje mandat-
period. 

Politik sedan barnsben
Leif har varit politiskt intresserad så 
länge han kan minnas. Under upp-
växten i Mellansel var samhällsfrågor 
och politik vanliga diskussionsämnen 
i hemmet. Det samma har präglat 
hans och hustruns Marinas hem. 
Därför är det ingen slump att de 
två vuxna döttrarna Sara och Maria 
bägge är politiskt samhällsintresse-
rade, om än inte politiskt engagerade 
i dag.

– Som heltidspolitiker är det min 
almanacka som styrt familjens liv. 
Jag har i genomsnitt haft två till tre 
kvällsmöten varje vecka och varit en-
gagerad ungefär var annan helg. Har 
det inte varit möten med allmänheten 
har det varit politiska möten. 

– Det har blivit lite av en livsstil och 
medfört att jag inte varit så intres-
serad av sociala aktiviteter utanför 
mitt politiska uppdrag. Nu ska jag ta 
chansen att ta igen lite av det som jag 
prioriterat bort.

Och intressen är det ingen brist 
på. Leif berättar om sitt intresse för 
fotografering och för några år sedan 
valde han att ta MC-körkort. Han 
har även inrett en snickeriverkstad i 
källaren och det senast tillkommande 
intresset, som han delar med sin 
hustru, är flugfiske och att binda egna 
flugor.

– Jag är en extrem mångsysslare. 
Jag gillar även att laga mat vilket är 
en kvarleva från mitt skiftarbete. Då 
var det självklart att det var jag som 
fixade maten på friskiften. Nu får jag 
dessutom tid för finlir i köket.

Kamp för Domsjö
Leif lämnade faktiskt sin anställ-
ning i Domsjö under tre år. Han 
valdes 1981 till ombudsman inom 
SSU. Men i samband med starten 
av CTMP-fabriken kom han tillbaka 
som processoperatör i kokeri/mas-
satvätt. I januari 1995 övergick Leif 
till att vara tjänstledig på halvtid för 
att vara ordförande i nämnden för 
Hälsoskydd och miljö. Sedan januari 
2002, då Leif valdes som ordförande 
i Plan- och Miljönämnden, har hans 
politiska engagemang varit på heltid. 
Han har sedan dess varit ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden under två 
mandatperioder för att avsluta den 
politiska karriären som ordförande 

för Samhällsbyggnadsnämnden.
Kontakten med Domsjö har han 

inte släppt. I samband med nedlägg-
ningshotet 1996 valdes Leif till vice 
ordförande i den lokala avdelningen 
för Pappers. Han var mycket aktiv 
i kampen för fabrikens framtid och 
en viktig länk mellan Domsjö, de 
lokala facken och kommunen. Han 
har under åren även deltagit aktivt 
i den årliga introduktionen för nya 
medlemmar i avdelning 108.

Brinner för miljöfrågor
Det största intresset inom politiken 
har handlat om miljöfrågor och 
samhällsbyggnad. Det är med stolthet 
han nämner tillkomsten av kommu-
nens kraftvärmeverk, Hörneborgsver-
ket vars tillkomst medfört att kom-
munen gått från att vara importör 
av kärnkraftel till att bli exportör av 
förnyelsebar el. Mycket nöjd är han 
även med det arbete som medfört att 
Moälven nu har en stam med självre-
producerande lax. Och självklart den 
lyckade kampen för Domsjö Fabri-
kens framtid då det begav sig 1996.

Och Leif tror på Domsjö Fabrikers 
framtid. Han konstaterat att Domsjö 
Fabriker som bioraffinaderi är ett 
klockrent koncept. Att utnyttja den 
förnybara råvaran maximalt till så 
många tänkbara slutprodukter är 
viktigt för framtiden.

– Jag kommer att följa utvecklingen 
i Domsjö med spänning och självklart 
fortsätter mitt medlemskap i Pappers-
industriarbetareförbundet, avslutar 
Leif Lindholm.  

Rekordlång 
tjänstledighet 
för Leif

Leif Lindholm framför 
fanan som tillhör Pappers

avdelning 108.

Sommaren 1976 anställdes 18-åriga Leif Lindholm som mekaniker 

vid Domsjö Fabriker. På hösten samma år blev han en av landets 

dittills yngsta deltidspolitiker då han valdes in i Hälsoskyddsnämn-

den vid Örnsköldsviks kommun. Under många år gick det politiska 

arbetet att kombinera helt eller delvis med jobb i Domsjö, men 

sedan 17 år tillbaka har Leif varit tjänstledig för politiska uppdrag.



Ett stipendium har instiftats i Carl Kempes namn. 

Det ska delas ut årligen till två kemiintresserade 

studenter i Örnsköldsvik.

Stipendiet är en gåva till Carl Kempe som nyligen fyllt 80 
år. Bakom gåvan står ett tiotal företag med rötter i MoDo. 
Stipendiet innebär att två studenter vid Naturprogrammet 
vid Örnsköldsviks gymnasium årligen kommer att upp-
märksammas med ett stipendium på 20 000 kronor. 
Även Örnsköldsviks Kommun uppvaktade Carl Kempe 
genom att överlämna nyckeln till Örnsköldsviks stad.

Hedersgästen Carl Kempe i centrum omgiven av representanter 
för Örnsköldsviks kommun och de företag som har anknytning 
till MoDo.

Carl Kempe uppvaktades med kemistipendium

B   Posttidning

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

Muhammad Alzai-
ed, Processoperatör

Carina Eriksson,
Underhållsassistent 
(vik)

Niclas Hamrin,
Processoperatör

Jens Karmebäck,
Processoperatör

Jonathan Lund-
gren, Förråds-
avropare (vik)

Ulf Lönn,
Processoperatör

Christian Nordin, 
Mekaniker (vik)

Magnus Nording,
Processoperatör

Lise-Lotte Persson, 
Transport/skepp-
ningsarbetare (vik)

Tomas Sundqvist,
Processoperatör

Andreas Sjölund,
Processoperatör

Annika Ölund, 
Ligninpaketerare 
(vik)

Ulla Hedberg, Produktion, 
anställd sedan 1971, pensio-
nerades den 31 januari 2019.

Kent Kristoffersson, Pro-
duktion, anställd sedan 1974, 
pensionerades den 28 fe-
bruari 2019.

Thomas Landfors, IT, 
anställd sedan 1976, pensio-
neras den 31 mars 2019.

Leif Lindholm, Produktion, 
anställd sedan 1976, pensio-
nerades den 25 januari 2019.

Lars Lundqvist, HSEQ, 
anställd sedan 1974, pensio-
nerades den 31 januari 2019.

Roine Näslund, Produktion, 
anställd sedan 1985, pensio-
neras den 31 mars 2019.

Ågrenshuset Produktion, Bjästa


