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kommentaren
av V D Björ n Ve d i n

Corona, vad är det?
Så lät det i januari. Nu i slutet av mars har vi alla
blivit mycket väl medvetna om viruset och vi får vara
med om det kanske största beredskapsläget i modern
tid. Coronaviruset slog till mycket hårdare än vad jag
någonsin kunnat föreställa mig. Det är ganska svårt att
sortera vad man ska göra, vad är ok och vad är inte ok?
Vem säger vad? Ska man bunkra mat eller inte? Men i
slutändan måste vi försöka förhålla oss till Folkhälsomyndigheten och försöka anpassa och implementera de
åtgärder som de föreskriver, det gäller oss såväl privat
som i arbetslivet.
Coronavirusets framfart har självklart påverkat vår
vardag i Domsjö. Vi har infört reseförbud för alla medarbetare och vi är mycket restriktiva med externa besök.
Vi följer utvecklingen med stort intresse och försöker
vara förutseende för olika tänkbara scenarios.
Coronaviruset tog fart i Wuhan, Kina, där vi, Aditya
Birla, har en viskosfabrik. Efter att de varit nedstängda
i mer än en månad verkar de nu äntligen få starta igen.
De signaler vi får är att övriga Kina också så smått är i
startgroparna. Värre är det hos oss, vi har nog inte sett
toppen ännu.
Hur går det för oss då? Vi har äntligen börjat få indikationer på ljusglimtar i vår verksamhet. Efter ett flertal
månader med fallande cellulosapriser verkar det som
att vi kan se en liten höjning av cellulosapriset. En annan ljusglimt är resultatet för februari där vi gjorde en
större vinst än beräknat, bland annat visar det en fortsatt positiv utveckling av våra fasta kostnader och ett
bra resultat för vår etanolaffär.
Det är självklart svårt att bedöma hur Coronaviruset
kommer att påverka vår ekonomi framöver, men frånsett det, är vår bedömning för de kommande månaderna försiktigt positiv. Vi förväntas få ett allt större utslag
på våra kostnadsbesparande insatser. Det är framförallt
inom fyra områden vi kan se förbättringar; sänkta kostnader för personal/konsulter, förbättrade avtal/inköp,
bättre kvalitet och ökade intäkter på etanol. Vi har också
kommit igång och jobbar med att optimera vårt förrådslagda material. Målet är att vi ska ha rätt reservdelar,

rätt antal, att vi ska beställa till rätt pris och i rätt tid.
Det finns mycket pengar att spara i detta och vi har redan nu tagit stora steg mot förbättringar.
Det är mycket viktigt att vi håller fast på den inslagna
vägen och genomför förändringsprocessen av vår
verksamhet. Jag är medveten om att en del av de förändringar som vi gjort har medfört merarbete och att vi
tyvärr förlorat viktiga kompetenser. Det här innebär att
en del medarbetare får slita väldigt tungt tills dess att
vi tar oss över puckeln. Jag vill rikta ett stort tack till er
alla för att ni ställer upp och jobbar för ett bättre Domsjö Fabriker i framtiden.
Jag vill även passa på att berätta om vår positiva
trend på cellulosaförsäljning. Vi har en ökad andel av
våra plus- och ultrakvaliteter och målet för kommande
år är att det ska utgöra hälften av den totala försäljningen. Även kvalitetsmässigt har vi gjort en stor förbättring även om vi drabbades av en liten dipp i februari.
Vi har onekligen en spännande tid framför oss. Jag kan
bara hoppas att vi, liksom övriga samhället, klarar utmaningen med Coronaviruset och att vi med tillförsikt
kan se fram emot den stundande våren.

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år.
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Ansvarig utgivare: 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; logistikgänget från vänster Marcus Hägglund,

Sara Åberg, Anna-Lena Westerlund samt Simon Edlund.
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker
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Coronaviruset får
konsekvenser i Domsjö
Coronavirusets framfart påverkar även verksamheten vid Domsjö Fabriker.
Det gäller såväl försäljning och logistik som medarbetarnas vardag.
Spridningen av coronaviruset påverkar verksamheten i Domsjö. Inom
försäljningssidan och logistikavdelningen följs utvecklingen mycket
noga.
– Hittills har vi klarat situationen
bra, det är främst logistikkedjan som
påverkas, kommenterar logistikchef
Marcus Hägglund.
Domsjös cellulosa lastas på båt på
Hörneborgskajen för att fraktas till ett
mellanlager i Lübeck. Därifrån skeppas den vidare till kunderna, ofta
med containerfrakt på båt. Ungefär
20-30 procent går normalt till kunder
i Kina, det finns även stora kunder
i Indonesien, Taiwan och Indien.
Utanför Asien levereras till kunder i
bland annat Tyskland, Spanien och
Brasilien.
Det är främst leveranserna till Kina
som är drabbade men även övriga
Asien påverkas av situationen. Domsjö levererar vanligtvis till ägarna,
Aditya Birlas viskosfabrik Jingwai,
vilken är stängd eftersom den är
placerad i det värst virusdrabbade
området Wuhan.
– Vi har levererat cellulosa till dem
som nu ligger kvar i containrar i olika
kinesiska hamnar i väntan på vidare
transport till Jingwai. Vi vet i dagsläget inte hur länge det dröjer innan
det kan transporteras vidare, säger
Magnus Lundmark som är marknadschef för cellulosa.
– Leveranser till andra delar av
Kina fungerar fortfarande men vi
vet såklart inte hur det kommer att
utvecklas.
– Hittills har vi klarat affärerna
bra, vi har fått styra om leveranser
och ändrat i vår planering men vi har
inget avsättningsproblem som det ser
ut idag, fortsätter Magnus.
Brist på containrar
Att containrar blir stående kvar i
kinesiska hamnar medför en ökande
containerbrist i Europa, i vanliga fall
töms de och sänds i retur.

Marcus Hägglund tv och Magnus Lundmark följer utvecklingen av Coronaviruset
med stort intresse.
Situationen i Kina har kraftigt
påverkat fraktmarknaden för containers mellan Europa och Asien.
Den senaste tiden har upp mot 100
containerfartyg ställts in varje vecka
och det är fartyg med mycket stor
fraktkapacitet.
– Det blir huggsexa om containrarna. Som tur är har vi avtal med en
stor speditör, FMS, det har varit vår
räddning. Utan dem hade vi varit
chanslösa då vi är för små i förhållande till andra aktörer, säger Marcus
Hägglund.
– Situationen gör självklart att
fraktkostnaderna skjuter i höjden.
Rederier har börjat att auktionera ut
containerplats som inte är kontrakterad. Det kommer att bli en ohållbar
situation i längden.
– Vi följer utvecklingen noga och
har tät kontakt med vår speditör. Vi
vill inte hamna i en situation där våra
produkter blir kvar i Lübeck, tillägger Marcus.
Tjänsteresor ställs in
Coronaviruset har även påverkat
domsjömedarbetarnas vardag. Reseförbud har införts. Det gäller resor
utanför Örnsköldsvik. Eventuella
undantag riskanalyseras och beslutas

av VD. Det omfattar även deltagande
vid mässor, utbildningar etc.
Förbud att besöka Domsjö Fabriker
gäller för personer från riskländer
eller personer som har vistas i riskländer de senaste 14 dagarna. Inga
besöksgrupper tas längre emot.
Medarbetarna uppmanas att följa
utvecklingen genom bla Folkhälsomyndighetens hemsida.
Magnus Lundmark uppskattar beslutet om reseförbudet.
– Jag hade redan innan beslutet
kom avbokat mina planerade resor.
– Vid min förra affärsresa besökte
jag sju flygplatser under en vecka.
Det handlar inte bara om rädslan att
bli smittad utan även om risken att
hamna i karantän på en flygplats eller på ett hotell någon stans i världen.
– Det är svårt att sia om hur coronaviruset och dess smittspridning
fortsätter att utvecklas och påverka
vår verksamhet, avslutar Magnus.
Inga inköpsproblem
Gällande inköp från Kina har viss
tillverkningsindustri blivit hårt drabbad. Domsjö Fabriker har i dagsläget
inga större inköp från Kina som påverkas av situationen.
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Lyckat projekt
spar pengar
Ett mycket lyckat fokusprojekt i avdelning indunstning har medfört ökad
produktionskapacitet, minskad energiförbrukning och fina ekonomiska
inbesparingar, närmare åtta miljoner kronor på ett halvår sparas in.
Under 2018 var indunstningen den
avdelning som svarade för störst
produktionsbegränsningen i fabriken. Det var därmed naturligt att
fundera över förbättringar. I februari 2019 startades därför den första
delen av projektet och en brainstorming genomfördes för att väcka så
många idéer som möjligt.
Under projektets första del kom
man fram till att den dåliga kapaciteten till stor del orsakades av smuts
i systemet. Under stoppet i maj gjordes därför en rejäl systemrengöring.
Det gjordes även några tekniska justeringar, kondensatsystemet på fallfilmare 4 byggdes om och en avställd indunstningsstation försågs
med ny värmeväxlare och drogs
igång.
Heltidsarbete i höst
Det gav ett positivt resultat varför
det beslutades om att fortsätta arbeta
med att förbättra avdelningen. Nästa
del av projektet startades under ledning av Maria Andersson, avdelning
Teknologi. Hon har som projektledare haft möjlighet att arbeta med projektet på heltid under hösten.
– Det är en viktig framgångsfaktor.
Utan att få fokusera är det omöjligt
att jobba effektivt och nå framgång
som denna, säger hon och betonar
att intresset och engagemanget varit
mycket stort i hela organisationen,
inte minst hos avdelningens operatörer.
I projektgruppen har drifttekniker Johannes Nyberg varit mycket
delaktig. Emanuel Lundberg har utfört åtskilliga energiberäkningar och
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Sara Hellström har bidragit med datautvärdering och kapacitetsuppföljning.
Avdelningen avdriver vatten
Indunstningens uppgift är att avdriva vatten från luten för att uppnå
rätt torrhalt så att luten kan eldas i
sodapannorna eller vidareförädlas till
lignin.
Även om hela indunstningen berörs av projektet så har de största
insatserna genomförts i mellanindunstningen. Avdelningen består av
en lockmankolonn (förindunstning),
en etanolavdrivare och fallfilmare 2,
4, 1 och station 7 (mellanindunstning)
samt stationerna 4, 5 och 6 (slutindunstning).
Ombyggd tvätt
Den kanske största insatsen rör fallfilmare 4 där avdrivningskapaciteten
behövde förbättras. När ångventilerna i fallfilmaren kontrollerades under
stoppet upptäcktes lutrester i ånginloppet av lamellen. Efter en ombyggnad når nu tvätten även ånginloppet
vilket är en förutsättning för att upprätthålla kapaciteten. En ökad avdrivning ger såväl ökad produktionskapacitet som energibesparing.
– En annan viktig aktivitet var att
ta fram indikatorer för när fallfilmarna behöver tvättas. Genom att åtgärda kondensatflödesmätare som inte
fungerade kan vi nu följa flödena.
– Gränsnivåer är satta och utgör en
indikator för när syratvätt behövs.
En annan viktig del i projektet är
energioptimering. I fläktindunstningen, dvs fallfilmarna och station 7, sker

Projektet i indunstningen blev mycket lyckat. Engager
Johannes Nyberg, Maria Andersson och Emanuel Lundb
den mest kostnadseffektiva avdrivningen varför en ny körstrategi varit
viktig att ta fram. Målet är att nå så
hög torrhalt som möjligt ut från fläktindunstningen.
– Den nya strategin innebär att driva
av så mycket som möjligt med hjälp
av el till fläktarna och att spetsa med
ånga vid behov. Det är åtta gånger så
billigt att driva av i fläktindunstningen jämfört med slutindunstningen.
Efter stoppet, när primärångväxlaren på lockmankolonnen var ren, förbrukades lite färskånga till lockmankolonnen, under hösten när den blev
mer smutsig ökade färskångförbrukningen. Det har därför undersökts
om en enskild syratvätt på denna position skulle hålla nere ångförbrukningen, det kräver dock ombyggnad.
Under 2018 slogs det fast att mellan- och slutindunstningen svarade
för 16,5 procent av begränsningen
av fabriken. Efter dessa insatser har
denna begränsning (räknat under sex

Birgitta Tjernström tar ofta tillfället att springa på lunchen. Sträckorna varierar, men det blir minst två kilometer per dag.

Birgittas Runstreak
Runstreak innebär att springa minst 1,61 km varje dygn.
En bragd som Birgitta Tjernström vid HR-avdelningen lyckats
med i över ett år.

rade deltagare har varit bla Torbjörn Westerlund,
berg.
månader) svarat för 2,2 procent. Det
innebär en produktionsökning per
år som motsvarar 6,4 miljoner kronor samt en minskad energiförbrukning som på årsbasis motsvarar 9
miljoner kronor.
– Beräkningarna är gjorda för perioden juli till och med december
2019. Nu gäller det att bibehålla
denna nivå. Det finns stora pengar
att spara här, konstaterar Maria vidare.
Bra arbetsform
– Det är tydligt att denna arbetsform ger resultat. Under projektets
gång har vi även testat saker som
inte fungerat, det är viktigt att få
göra det och ha tid till att dra slutsatser, både positiva och negativa.
– Jag tror att den nya organisationen med avdelning teknologi ska ge
oss större möjligheter att jobba med
fokusprojekt som detta, avslutar
Maria Andersson.

Det började med deltagande i
Domsjö Fabrikers friskvårdssatsning Domsjöklassikern. När det
var dags för löpning i mars 2019
sprang Birgitta två kilometer några
dagar före starten. Sedan har det
bara fortsatt.
– Det blev löpning några dagar i
följd, till slut hade jag sprungit varje dag och uppnått målet i Domsjöklassikern om tre mil och mitt eget
mål om att springa varje dag under
en månad. Det var roligt så jag
uppgraderade målet till 50 dagar i
rad, sedan blev det 100 dagar osv,
säger Birgitta som springer minst
två kilometer vid varje tillfälle.
– Idag springer jag även lite
längre sträckor men det varierar
beroende på vad jag känner för.
Jag hade nog inte klarat detta om
jag inte haft tillgång till ett eget
löpband, det ger mig möjlighet att
springa sent en kväll om jag behöver.
Birgitta berättar att hon aldrig upplevt sig vara någon löpare, även om hon de senaste åren
sprungit några motionslopp.
– Jag trodde inte att löpning var
min grej, men nu inser jag hur fel
jag haft. Jag funderar nu om jag ska

anmäla mig till Stockholm maraton till våren.
Den 25 februari passerade Birgitta ettårsgränsen med sin löpning. Några planer på att sluta har
hon i dagsläget inte.
Förebygga skaderisk
– Det klart att kroppen måste hålla
också, jag har lite skavanker, men
än så länge går det bra. Jag skulle
förmodligen behöva komplettera
min träning med lite styrketräning
för att minska skaderisken.
Fenomenet Runstreak kommer
ursprungligen från USA men intresset i Sverige har ökat kraftigt
senaste tiden. De internationella
reglerna har satts upp av Streak
Runners International och innebär
krav på 1,61 km (1 mile) per kalenderdygn.
– Jag hittade snabbt en grupp på
Facebook för likasinnade och nu
har jag även registrerat mig på den
internationella Runstreak-sidan,
avslutar Birgitta.
Det svenska rekordet har en
kvinna som sprungit dagligen i
över sex år medan världens längsta Runstreak varade i över 52 år.
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De utför

service

över hela fabriken
Automationsavdelningens huvuduppgift är
att bevara utrustningens och anläggningens
kapacitet, kvalitetsförmåga och värde genom att
initiera och genomföra förbättringar.
Det görs genom att arbeta med nyprojektering, underhållsprojekt, förebyggande underhåll, planerat avhjälpande
underhåll samt akut avhjälpande underhåll.
För att lyckas krävs det att vi jobbar i mycket nära samarbete med driftorganisationen mot det gemensamma målet att skapa högsta driftsäkerhet till lägsta totalkostnad.
Målet med dagens underhåll är att förebygga att fel uppstår. Det görs bland annat genom att vi utför olika former
av förebyggande underhåll; tillståndsbaserat-, periodisktetc. Vid avvikelser utförs grundorsaksanalyser för att undvika återkommande fel.
Automationsavdelningen har knappt 25 medarbetare.
I produktionsorganisationen finns även tolv skiftgående
elektriker/instrumentmekaniker.
Magnus Edmark ǀ chef Automation
❱❱ Jag ansvarar för samordning, optimering och utveckling
av automationsavdelningen samt övriga avdelningars
långsiktiga utveckling rörande automation. Jag upprättar
underhållsbudget och följer upp underhållskostnader. Har
personalansvar för avdelningens ingenjörer och arbetsledaren. Automationsavdelningen arbetar både med ny
projektering, underhållsprojekt, förebyggande underhåll,
planerat avhjälpande underhåll samt akut avhjälpande underhåll. Det kräver ett dagligt samarbete och samplanering
med övriga delar i organisationen.
Robert Näslund ǀ automationsingenjör El
❱❱ I mina arbetsuppgifter ingår att planera framtida
investeringsbehov och förebyggande underhåll för bland
annat transformatorer, ställverk och centraler. Jag är även
projektledare för underhållsprojekt inom automation
och medverkar i investeringsprojekt. Dessutom utför
jag grundorsaksutredningar, håller i utbildningar samt
fungerar som stöd mot automationsverkstaden. Utöver
detta driver jag också implementation och utveckling av
vårat nya projekteringsverktyg SiteBase.
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Tobias Ramén ǀ automationsingenjör system
❱❱ Huvudsakliga sysslan är utveckling och underhåll av
styrsystemen och det tillhörande operatörssystemet. Det
kan vara saker som programmering av nya funktioner
eller helt enkelt förbättrande av gamla. Jag försöker även
att hjälpa till vid felsökning, hålla kurser och vara ett
stöd till automationsverkstaden samt bidra vid grundorsaksanalyser.
Robert Häggström ǀ automationsingenjör system
❱❱ Att underhålla, utveckla och optimera fabrikens styroch operatörssystem är de huvudsakliga uppgifterna i
mitt arbete. Det innebär i stort att programmera funktioner i styrsystemen samt att konstruera de bilder som
operatörerna använder för att övervaka processen. Jag
fungerar även som ett stöd för skiftgående el- och instrumenttekniker på kvällar och helger.
Anders Byström ǀ automationsingenjör instrument
❱❱ Som automationsingenjör blir jag involverad i det
mesta som rör styrning och övervakning i fabriken, både
för underhåll och projekt. Jag jobbar främst med planering och projektering av instrumentutrustning. Det innebär att jag (med hjälp av mina kollegor) tar fram förslag
på lösningar, utrustningar, gör kalkyler och planerar för
nya mät/styr- och reglerkretsar samt gör konstruktion i
CAD som resulterar i färdiga montageunderlag. Det blir
även en del programmering i styrsystemet. Förutom att
hantera styr- och reglerutrustning i processen så handlar
mycket om larmhantering, kameraövervakning, strålkällor etc.
Anders Jansson ǀ arbetsledare automationsverkstad
❱❱ Som arbetsledare har jag personalansvar för automationsverkstadens medarbetare. Jag koordinerar de flesta
av jobben vi utför, såväl förebyggande som avhjälpande
underhåll. Jag utgör en support för avdelningen, beställer både jobb och reservdelar. Till min hjälp har vi två
samordnare. Det kräver att ett dagligt samarbete och
samplanering sker fortlöpande med driftens skiftledning, dagtidsgående och skiftgående personal, övriga
underhållsavdelningar samt administrativa avdelningar.
Jag är även utsedd till Elinstallatör för regelefterlevnad
inom Domsjö Fabriker.

AUTO MATIO N

TE MA

Automationsavdelningen samlad i automationsverkstaden frv Leif Nordstrand, Tobias Ramén, Robert Häggström, Torbjörn
Thorsell, Patrik Forslund, Stefan Edin, Anders Byström, Ronny Hellström, Håkan Olsson (skiftgående), Jesper Mattiasson, Adam
Forsberg, praktikant Micaela Söderlind, Jonas Andersson, Robert Näslund, Magnus Edmark, Anders Nordlander (skymd), Tomas
Björklund (skiftgående), Anders Jansson, Urban Lindblad och Erik Högberg.
Saknas på bilden gör: Tobias Andersson, Robin Andersen, Kari Korkiakangas och Jonathan Söderlund.

Elektriker ǀ åtta befattningar
❱❱ Elektrikerna utför underhålls- och installationsarbeten samt felsökning på hög- och lågspänningsanläggningar. Allt för att uppnå hög tillgänglighet och god
personsäkerhet. Fabrikens elutrustning består av allt
från belysning till fabrikens elsystem.
Arbetsledaren fördelar jobben i underhållssystemet,
därifrån hämtas arbetsordrar direkt från systemet.
Elektrikerna medverkar i utveckling av det förebyggande underhållet och är behjälplig för driftpersonalen
för att nå en ostörd drift och detta kräver ett samarbete
med hela övriga organisationen.
Elektrikerna jobbar dagtid, under kvällar och helger
sköts eljobben av den skiftgående elektrikern som ingår i sexskiftlaget.

Instrumentmekaniker ǀ nio befattningar
❱❱ Instrumentmekanikerna servar och underhåller fabrikens instrumentutrustning såsom provtagningsutrustning, mätningar, analysutrustning, ventiler och givare
etc. De utför även felsökning i befintlig utrustning samt
nymontage av instrumentutrustning.
Arbetsledaren fördelar jobben i underhållssystemet,
därifrån hämtas arbetsordrar direkt från systemet. Instrumentmekanikerna medverkar i utveckling av det
förebyggande underhållet och är behjälplig för driftpersonalen för att nå en ostörd drift och detta kräver ett samarbete med hela övriga organisationen.
Instrumentmekanikerna jobbar dagtid, under kvällar
och helger sköts instrumentjobben av den skiftgående
instrumentmekanikern som ingår i sexskiftlaget.

Eletriker: Tobias Andersson, Stefan Edin, Adam
Forsberg, Patrik Forslund, Ronny Hellström, Urban
Lindblad (samordnare), Anders Nordlander samt en
vakans.

Instrumentmekaniker: Robin Andersen, Jonas Andersson, Erik Högberg, Kari Korkiakangas, Jesper Mattiasson,
Leif Nordstrand, Jonathan Söderlund, Torbjörn Thorsell
(samordnare) samt en vakans.
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Lättare att nå ritningar
Nu kommer även automationsritningarna att bli mer tillgängliga.
Sedan tidigare är det gamla
ritningsarkivet flyttat till Sitebase, nu
pågår ett arbete med att även överföra
objekt och automationsritningar.
Automationsingenjör Robert Näslund arbetar som bäst med att föra
över objekt och automationsritningar
till databasen Sitebase. En stor fördel
med den nya databasen är att bla
ritningar kommer bli betydligt mer
lättillgängliga och sökbara via intranätet.
Sedan tidigare har det gamla ritningsarkivet överförts till Sitebase.
Det innehåller bla bygg- och mekritningar samt flödesscheman. Dessa
dokument överfördes automatiskt,
när det gäller automationsdokumentationen görs överföringen däremot
delvis manuellt.
– Det är bättre att det får ta lite tid,
det innebär att jag kan gå igenom
dem och plocka bort de som är inaktuella, säger Robert och förklarar
att automationsritningarna består
av bla kretsscheman som visar hur
instrument, motorer, ställverk etc är
kopplade i fabriken.
Arbetsverktyg
– Systemet kommer att användas
som projekteringsdatabas och utgöra
ett viktigt arbetsverktyg, inte bara för
oss inom automationsavdelningen
utan i förlängningen även av fler avdelningar.

Automationsingenjör Robert Näslund beskriver systemet Sitebase som användarvänligt. Förhoppningen är att det sk avara ett hjälpmedel för många i fabriken.

Systemet har flera fördelar, bland
annat dess revisionshantering. Det
går enkelt att checka ut dokument,
redigera och checka in dem igen. Då
sparas de äldre versionerna också i
systemet. Informationen är kopplad
till en databas, om indata ändras i
databasen slår det igenom på ritningarna.
Systemet kommer även att användas för mer information. Det senaste
som lagts in är brandskyddsdokumentation, ett hundratal dokument
som består av insatsplaner, brandlarm etc.
–Vi ser flera andra användningsområden i framtiden. Avställningslistor
och funktionsbeskrivningar är möjligt
att lägga in liksom handventiler och

rörlistor för det pågående märkningsprojektet, fortsätter Robert.
Just nu är det främst projekt- och
automationsingenjörerna som jobbar
med systemet men fler kommer att få
möjlighet.
Användarvänligt
– Det är ett enkelt system att jobba i,
lätt att sätta sig in i.
Sitebase är utvecklat av Eurocon
har funnits sedan 90-talet, dock i annat namn. I Domsjö har det varit i
gång snart två år.
– Systemet ger oss oändliga möjligheter att strukturera upp all data och
dokumentation i fabriken, vi måste
dock ta ett steg i taget, avslutar Robert Näslund.

Ny körstrategi gynnar kvaliteten
En ny körstrategi har tagits fram. Den ger
tydliga mål för produktionstakt gällande
respektive cellulosakvalitet.
– Det är lätt att tänka att vi ska köra så snabbt som
möjligt men det gynnar inte vårt kvalitetsutfall. Nu
har vi bestämt vilken fart som ska gälla för respektive
kvalitet, säger Monika Westerlund som tillträdde som
produktionschef under hösten.
Hittills ser resultatet lovande ut. Ett förbättrat kvalitetsutfall har noterats de tre senaste månaderna.
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– Om man tittar på antalet prima ton cellulosa
som vi producerat per månad har vi höga siffror för
december och januari vilket är otroligt värdefullt för
oss, tillägger Monika.
Den jämna produktionstakten har även positiv
inverkan på förbrukningen av såväl kemikalier som
energi.
– Nu gäller det att vi håller i denna positiva trend,
avslutar Monika Westerlund. För februari blev kvalitetsutfallet försämrat då processutrustning gick sönder. För mars är utfallet åter bättre.

Logistikavdelningen består av frv Marcus Hägglund, Sara Åberg, Anna-Lena Vesterlund och Simon Edlund.

Arbetsledaren Andreas Bylin, Hamntransport.

Transporter i ny regi
Outsourcing av interna transporter har diskuterats vid flera tillfällen
genom åren. Den 1 februari 2019 blev det verkligenhet.
Sex medarbetare lämnade därmed
Domsjö Fabriker för att arbeta åt ett
externt företag. I uppgörelsen ingick
även en stor del av den tillhörande
maskinparken.
I samband med den nyligen genomförda organisationsförändringen
beslutades att de interna transporterna ska ske i extern regi.
Av de tidigare tolv medarbetarna
vid avdelning transport/skeppning
lämnade tre personer företaget med
pension. Sex personer valde att anta
erbjudandet om anställning i företaget Hamntransport som är anslutet
till BDX. Tre befattningar blev kvar
i Domsjö Fabrikers organisation och
ingår i avdelning logistik tillsammans
med logistikchef Marcus Hägglund.
Ny arbetsledning
De sex som arbetar för Hamntransport är fysiskt placerad på samma
plats som tidigare, på Hörneborgskajen, men med ny arbetsledning.
En handfull fordon samt maffivagnar (för transport av produkter) följde med i uppgörelsen medan en hjullastare blev kvar i Domsjö Fabrikers
ägor.
I Domsjö Fabrikers organisation
finns Anna-Lena Vesterlund som arbetar som samordnare. Hon planerar
verksamheten och koordinerar behovet av insatser mot Hamntransports

arbetsledning. Sara Åberg har en magasinstjänst vilket innebär att hon har
kontroll på lagret av färdiga produkter och dess olika kvaliteter. Simon
Edlund är transportdirrigerare och
förare av hjullastaren.
– När behov av transporttjänster
uppstår i organisationen är det transportdirrigerarens telefonnummer
som ska användas. Oftast svarar Simon men trion har full frihet att växla
uppgifter och hjälpa varandra, säger
Marcus som dock betonar att framförhållning är viktigt.
– Vi har en back-up genom Hamntransports maskinpark, men det gäller vid akuta situationer.
Hamntransport är inte det enda företaget som utför transporter inom
industriområdet, andra externa entreprenörer sköter snöröjning och tankbilstransporter.
Anpassning till verksamheten
– Egentligen är det inget nytt att
transporttjänster utförs av externa aktörer, varken hos oss eller hos andra
i branschen, säger Marcus som dock
är noga med att poängtera att inget är
hugget i sten. Skulle det inte fungera
tillfredställande finns det alltid möjlighet att se över lösningen igen.
–Vi vet att vår verksamhet har förändrats en hel del under de senaste
åren och utvecklingen står inte stilla.

Behovet av transporter hänger ihop av
övrig verksamhet.
– Det är viktigt att vara flexibel vilket är enklare i mindre konstella-tioner. Jag tror att det här blir en bra lösning för alla parter, avslutar Marcus
Hägglund.
Anslutna till BDX
Hamntransport består idag av de sex
tidigare Domsjömedarbetarna tillsammans med arbetsledaren Andreas Bylin som flyttat in i kontoret på Hörneborg. De tjänster som numer utförs av
Hamntransport är framförallt transporter av färdig produkt inom området.
– Vi har egentligen tre systerverksamheter, förutom Hamntransport
även Timmer- och Godshantering samt
Norbergs åkeri. Totalt inom de tre bolagen är vi cirka 40 medarbetare, säger
Andreas och förklarar att man är anslutna till BDX som har cirka 300 kontrakterade medleverantörer.
Bolaget Timmer och gods utför arbete åt bland annat Domsjö Fiber. Det
tredje benet är Norbergs åkeri som erbjuder bla gods-, kyl- och frystransporter och lokal budservice.
– Vi har precis kommit igång men
jag tycker att starten har gått bra. Vår
målsättning är att göra detta så bra
som möjligt, vi har tillgång till effektiva lösningar och kan finna synergier,
säger Andreas och tillägger:
–Vi är specialiserade på transporter
och har korta beslutsvägar, det är en
stor fördel.
raf f inerat 1 2 0 2 0
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Produktionsledarna träffades på Kempekullen för grupputveckling under ledning av Rebecca Öberg (stående). Frv Monika Westerlund, Maria Wallenius, Daniel Nilsson, Mikael Andersson, Mattias Sellin, Ronnie Söderström och Catharina Karlsson.

Grupputveckling med hjälp av analys
De flesta arbetsgrupper består av människor med olika beteendestilar. Genom att öka kännedomen om främst sin
egen stil, men även sina medarbetares stil, kan grupper utvecklas och den psykosociala arbetsmiljön förbättras.
Till hjälp finns metoden DISC.
Rebecca Öberg och Linnea Jonsson
vid HR-avdelningen har utbildats för
att kunna genomföra beteendeanalyser enligt den så kallade DISC-metoden. Tanken är att dessa analyser
främst ska användas vid grupputveckling inom organisationen, men
det går även att använda vid individoch ledarskapsutveckling.
– Vi känner att vi som HR-utvecklare vill jobba mer proaktivt. När det
uppstår en konflikt på en arbetsplats
blir vi ofta inkopplade i ett sent
skede, då kan det vara svårt att hjälpa
till.
– Förebyggande insatser är viktigt
vilket även framhålls i den AFS som
handlar om kränkande särbehandling
i arbetslivet. Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig arbetsmiljöfråga,
fortsätter Rebecca.
Rebecca och Linnea hoppas att
genom grupputveckling och förebyggande insatser kunna förbättra den
psykosociala arbetsmiljön.
– Det inte så att vi har stora problem i Domsjö, men självklart förekommer det konflikter även hos oss.
Ökad självkännedom
– Nu när vi har en ny organisation
passar det mycket bra med grupputveckling. Vi har fått nya grupper och
avdelningar där medarbetare ska lära
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känna varandra och arbeta tillsammans i nya konstellationer.
– Grupputveckling handlar mycket
om att öka sin självkännedom och
lära sig att hantera olikheter. Genom
en större självkännedom ökar förståelsen för andras olika sätt att interagera och kommunicera.
Discanalys är ett vanligt verktyg
för beteendeanalys. Den bygger på
den forskning som hävdar att personliga egenskaper kan delas in i fyra
beteendemässiga stilar. De beskrivs
genom fyra färger där röd står för dominant, gul för influerande, grön för
stabil och blå för analytisk. Metoden
har funnits länge men fick stor uppmärksamhet när Thomas Eriksson
skrev boken ”Omgiven av idioter”.
Analysen görs genom att deltagarna anger vilka påståenden som stämmer mest, respektive minst, med sitt
upplevda beteende, det är sålunda en
självskattning. Svaren sammanställs
till en analys där fördelningen mellan
de olika färgerna anges i procent. Det
är ovanligt att någon person enbart
har drag av en färg, de flesta har en
beteendestil som består av två eller
fler färger.
– Det är viktigt att betona att det
inte finns något rätt eller fel, eller
något som är bättre eller sämre. Det
är absolut inget test utan en analys

av vilken beteendestil man har, säger
Rebecca och tillägger:
– Vi människor har beteenden, vi
är inte beteenden. Det är en viktig
skillnad. Vi vet att det går att förändra våra beteenden och det handlar
mycket om att lära sig att hantera
olikheter.
Styrkor och fallgropar
Rebecca upplever att analysen är
enkel att sätta sig in i och förstå.
Visst kan man dra de olika färgerna
till ytterligheter men det är viktigt
att komma ihåg att alla färger, eller
beteendestilar, har både styrkor och
fallgropar.
Upplägget för grupputveckling kan
se lite olika ut beroende på avsatt tid.
Minst en halv dag behövs, men det
bästa är att avsätta en hel arbetsdag.
Förhoppningen är att även kunna erbjuda uppföljning efter en tid.
Innan gruppen samlas genomför
alla medarbetare analysen själv vid
sin dator. Resultatet sammanställs
dels för individen, dels för gruppen.
– Det handlar mycket om självkännedom, hur är jag bäst för min grupp?
Förhoppningsvis ska det ska öka förståelsen för varandra i arbetsgruppen.
Det går även att dra det vidare till att
skapa spelregler för arbetsgruppen,
avslutar Rebecca Öberg.

Lars har haft nio
Domsjöbefattningar
Lars Ahlenius har hunnit med fler befattningar i Domsjö
Fabriker än någon annan. Under de knappt 25 år han jobbat
i verksamheten har arbetsuppgifterna verkligen varierat.
Att hinna med en eller ett par befattningar med tillhörande arbetsuppgifter, är inte ovanligt inom Domsjö Fabriker. Men att hinna med nio olika,
det tillhör definitivt ovanligheten.
Lars Ahlenius började sin MoDohistoria med ett sommarjobb på
MoDo Forskning och utveckling sommaren 1974. Under tiden han sedan
studerade kemiteknik vid KTH i
Stockholm tillbringade han somrarna
som vikarie på Domsjö Fabrikers
driftlaboratorium.
Efter examen vid KTH väntade en
kortare anställning hos forskningsinstitutet STFI och universitetsstudier
i USA. Sedan återvände Lars år 1985
till MoDo och enheten för Forskning
och utveckling. Fyra år senare, 1989,
började han vid Domsjö Fabriker.
– Jag anställdes som energitekniker,
under de kommande fyra åren jobbade jag även som avdelningschef för
kokvätskeberedning och etanolfabrik
samt som blockchef för dåvarande
återvinningen.
Kom tillbaka vid ägarbytet
1992 lämnade Lars Domsjö Fabriker
för att under åtta år jobba som teknisk chef vid massabruket i Husum. I
samband med ägarbytet i Domsjö vid
milleniumskiftet rekryterades Lars
tillbaka och under hösten 2000 utsågs
han till produktionschef i Domsjö.
Sedan dess har han blivit Domsjö Fabriker trogen men befattningarna och
arbetsuppgifterna har varierat.
Lars har hunnit med att vara
Fabrikschef, Underhållschef, Teknisk direktör, Teknisk direktör med
avdelningsansvar för projektavdelningen samt nu senast Marknadschef.
Medräknat det inledande ferielaborantjobbet innebär det nio olika
befattningar.
– I samband med den nyligen genomförda organisationsförändringen
föreslog jag att min befattning som
marknadschef för våra tre huvud-

produkter kunde tas bort. Så blev det
också vilket innebär att jag från årsskiftet har lämnat det jobbet.
– Jag sitter kvar på mitt kontor och
jobbar med olika fabriksrelaterade
frågor. Men vilken exakt titel som gäller idag är lite oklart, intern rådgivare
kanske?
Bra tid
Lars betonar att det överlag varit
en bra tid vid Domsjö Fabriker. Den
mest intressanta tiden upplevde han
under de drygt tio år när fabriken ägdes av privata ägare.
– Det var positiva förutsättningar
och det hände mycket under de åren.
Det var en mycket rolig tid.
– Det jag kan ångra lite idag är att
vi inte lyckades förverkliga förgasningsprojektet. Vi skulle ha kämpat
hårdare för att på så sätt kunnat ersätta sodapannorna.
– Med facit i hand kanske projektet
skulle ha delats upp i mindre delar.
Min åsikt är att det är Domsjös största
utmaning för framtiden att få möjlighet att bygga en ny sodapanna eller
förgasare.
Det har självklart hänt mycket
under de gånga åren. Lars nämner
främst två saker, först övergången
från pappersmassa till dissolvingcellulosa och sedan satsningen på att
torka lignin.
– Hade vi inte lämnat pappersmassan med början på 90-talet så tror jag
inte att vi har haft någon fabrik i drift
idag. Även utvecklingen av ligninaffären och satsningen på lignintorkar
har varit strategiskt viktigt.
Viktig utveckling
– Jag hoppas att Domsjö får förutsättningar att utveckla dagens produkter
vidare och även jobba med att finna
och utveckla nya produkter. Det är ett
långsiktigt viktigt jobb som måste få
tid och resurser. Det är viktigt att förstå att utveckling måste få ta tid.

Lars Ahlenius besitter en stor kunskap
om processen i Domsjö,vilket utnyttjats
flitigt under åren som gått.
Under åren har Lars rest en del i
jobbet.
– Det är självklart givande att se
olika delar av världen. Jag har mött
stora kontraster, inte minst mellan
olika verksamheter i Asien. Jag har
besökt verkstäder med mycket hög
skandinavisk standard och verkstäder med stampat jordgolv.
– Men det bästa med åren i Domsjö
är alla underbara människor jag mött
och fått jobba med, de som visat upp
den härliga ”Domsjöandan”.
Konsult
När maj månad är till ända slutar
Lars Ahlenius vid Domsjö Fabriker.
Någon stilla pensionärsliv lär det
dock inte bli. I Nordingrå väntar en
nyinköpt sommarstuga på renovering. Sedan är det inte omöjligt att det
blir lite konsultuppdrag. Därmed är
väl den tionde titeln klar, konsult.
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Många vill sommarjobba

Stopp i höst

Sommaren närmar sig med stormsteg. Även detta år var det
många som tog chansen att söka feriejobb och semestervikariat vid Domsjö Fabriker.
Av de 140 som ansökte om jobb
kommer drygt 30 att finnas på plats
i sommar.
Semestervikarierna ersätter ordinarie befattningshavare vilket innebär krav på adekvat utbildning och

Årets underhållsstopp är nu
fastställt till vecka 42. Det blir
ett stopp i normal omfattning.

bakgrund, de jobbar ofta hela sommarperioden.
Feriearbetarna, som är färre till antal,
utgör extraresurser i verksamheten. Feriearbetet delas upp i två perioder för
att bereda fler möjlighet till jobb.

Översyn av skiftschema
Intresset för översynen av sexskiftschemat är fortsatt stort och
många förslag på nya scheman
har lämnats in till arbetsgruppen.
Tidsplanen har reviderats, bla

Posttidning

för att hinna granska alla förslag.
Innan sommaren kommer röstningsalternativen att presenteras
och omröstning beräknas kunna
påbörjas i september.

Tack för mig
I och med detta nummer av
Raffinerat tackar jag för mig
som redaktör. Jag har haft en
intressant, lärorik och rolig resa
under åren på Domsjö Fabriker.
Nu lämnar jag fabriken senare i vår och nya spännande
kommunikationsutmaningar
väntar.
Vad som händer med Raffinerat är i skrivande stund oklart.
Monica Backerholm

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Hedersgästen Carl Kempe i centrum omgiven av representanter
för Örnsköldsviks kommun och de företag som har anknytning
Nyanställningar
till MoDo.
Kicki Moe från
projektavdelningen
lyckades bäst i golftävlingen

Simon Norberg,
Processoperatör

Jonatan Sjödin,
Redovisningsekonom (vik)

Eva Wedin, HRutvecklare (vik)

Pensionering
Lars Schedin, huvudskyddsombud, anställd sedan
1986, pensionerades den 31 december.

Linus Wiberg,
Processoperatör

Mikael Åman,
Processoperatör (vik)

