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Vi är unika! Ingenstans internationellt finns ett 
liknande branschövergripande samarbete, som det 
vi har byggt upp i Sverige och inom svensk skogs-
industri. Det är ett samarbete, som under decennier 
genererat goda resultat – nödvändiga för en energi- 
och resurskrävande processindustri i den globala 
periferin. Vi har tillsammans kunnat fokusera på 
viktiga förändringar, skapa gemensamma lösningar 
och därigenom kunnat bygga effektivare och lön-
sammare processer. Efter 40 långa år gror och spirar 
fortfarande denna unika och mycket starka sam-
arbetsanda. Den fortsätter nu att intensifieras – och 
breddas in på nya verksamhetsområden och nya branscher. 

eFFeKtiVAre inKÖp
Ett nygammalt sådant område är inköp och upphandling, 
en process som länge behandlats styvmoderligt av våra företag 
och företagsledningar. Nu upptäcker allt fler att inköp inte 
bara handlar om förhandlingar och avtal. Med ett bredare och 
djupare totalkostnadsperspektiv, som också involverar 
en närmare relation med leverantörerna, kan inköpsprocessen 
effektiviseras väsentligt och därigenom spara stora belopp 
åt företagen. 
 Läs mer om det strategiska inköpets betydelse och den nya 
inköparroll, som är på väg att utformas, i detta första nummer 
av ssg:s nya kundtidning We. Denna tidning, som distribueras 
till våra kunder och via vår samarbetspartner spci:s medlems-
organ Svensk Papperstidning, har vi skapat för att ytterligare 
förtäta den redan rika dialog, det goda samarbete och den starka 
samhörighet som vi tillsammans under lång tid har värnat 
om inom svensk processindustri.  
 Trevlig och nyttig läsning.

J O n A s  B e r g g r e n

vd ssg standard solutions group

Vi spirAr
OcH grOr
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»Rent allmänt handlar det om en ny 
utvidgad förståelse och ett nytt synsätt. 
Istället för lägsta pris är fokus istället 
inställt på att få bästa möjliga totala kost-
nad. Och jobbar du med totalkostnader, 
då blir det mer komplext än att bara sköta 
förhandlingar. Det kräver en större för-
ståelse för verksamheten och dess behov«, 
säger Lars-Gunnar Almryd, inköps-
direktör på Billerud-koncernen.

AnsVAret ViLAr pÅ
FÖretAgsLedningArnA
Det nya synsättet får en hel del konsek-
venser för organisationens uppbyggnad. 
 »För det första ställer det krav på att 
företagsledningen verkligen förstår vilka 
vinster det går att uppnå med att arbeta 
strukturerat med leverantörerna. När de 
har förstått detta måste de även prioritera 
leverantörsperspektivet. Så har det inte 
alltid varit tidigare. Ser man till företags-
ledningens egna och andras incitament 
har mycket varit kopplat till marknad och 
försäljning och endast en begränsad del 
till värde«, säger MAttiAs HuLtHeiMer, Vd 

FÖr KOnsuLtBOLAget eFFsO  . effso är ett 
nätverk bestående av 15 inköpsexperter 
som bidrar till att utveckla verktyg, meto-
der och talanger inom inköpsområdet och 
som också har en rekryteringsverksamhet 
inriktad enbart på inköpsfunktioner.
 Han fortsätter:
 »Företagsledningen måste se till att 
skapa en tvärfunktionell inköpsorga-
nisation, som klarar av att arbeta med 
koncernrelationer i ett större perspektiv 
med allt från produktutveckling till de 

mer vanliga operativa inköpsfunktionerna. 
Detta ställer nya krav på en tidigare 
decentraliserad skogsindustri.«

en nY inKÖpArrOLL 
pÅ VÄg Att utVecKLAs
Nya inköpsrutiner kräver också en 
helt annan kompetens bland de inköps-
ansvariga.
  »Idag söks det mycket nytt folk till 
inköpsorganisationerna och ett av kraven 
är att de har en helhetssyn när det gäller 
företagets affärer från marknad och för-
säljning till inköp. Det ska vara personer, 
som klarar av att driva stora upphand-
lingsprojekt och som samtidigt är duktiga 
på de mer klassiska inköparfunktionerna, 
som förhandling, avtal och juridik«, säger 
Mattias Hultheimer, effso.

BArA BÖrJAn pÅ utVecKLingen
Det är svårt att hitta personer med så 
breda erfarenheterna bland renodlade 
inköpare. 
 »Därför eftersöks ofta personer utanför 
inköparrollen – från sälj, marknad, 
produktion och framför allt projekt-
grupper inom företaget«, säger Mattias 
Hultheimer och fortsätter: 

»Jag är övertygad om att vi bara har 
sett början på utvecklingen av den nya 
inköparrollen. För att få de de bästa 
leverantörsavtalen kommer inköparrollen 
framöver bli mycket lik säljrollen. Säljare 
lever i en hårt konkurrensutsatt värld och 
de är väl medvetna om att om de bear-
betar 100 kunder får de kanske 20 möten 
och av dessa blir det två affärer. På samma 
sätt behöver inköpare dagligen jaga nya 
leverantörer för att förbättra processen. 
För detta krävs mer resurser och en mer 
process- och aktivitetsdriven inköparroll 
än tidigare. Alla de företag, som redan 
arbetar så idag«, säger sig se väldigt goda 
effekter av detta arbetssätt.
 »Det är klart att med en bredare bak-
grund får du ett annat perspektiv. Det är 
en stor fördel att ha en naturlig förankring 
i verksamheten. Du vet vad sakerna ska 
vara till, hur de fungerar och du känner 
väl till miljön de ska användas i«, säger 
BiLLeruds nYA inKÖps

direKtÖr LArsgunnAr 

ALMrYd  , som tidi-
gare arbetat med såväl 
produktion som logistik 
– under de senaste 4,5 
åren var han vd för Stora 
Enso Transport & Dist-
ribution (numera Stora 
Enso Logistics).
 Samtidigt har leve-
rantörsrelationerna blivit 
viktigare. Globala skogs-
industriföretag ställer 
tuffare krav på sina leve-
rantörer. Detta har inom 
många områden lett till 
att även leverantörerna 
tvingats bli globala och 
som en konsekvens av 
detta har de också blivit 
färre genom förvärv och fusioner. 
 »Jag tycker att en del av det strategiska 
inköpsarbetet idag just handlar om att se 
till att bibehålla konkurrensen. Gör du inte 
det skjuter du dig själv i foten. Då riskerar 
du att hamna i en situation, där leverantö-
ren är mer inflytelserik i kedjan än vad        

Inköpsfunktionen befinner sig just nu 

under industrins gemensamma lupp. 

Allt fler företagsledningar inser att 

det finns stora belopp att spara om 

upphandlingen trimmas och inköps

processen effektiviseras. Samtliga 

anställda engageras, inköparrollen 

breddas och omdefinieras, samtidigt 

som relationerna till leverantörerna 

aktiveras och prioriteras. 
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  du själv är. En viktig del i det strategiska 
inköpsarbetet är därför att se till att det 
hela tiden finns konkurrens på markna-
den«, säger Mattias Hultheimer, effso.
 Han får medhåll av Lars-Gunnar 
Almryd, Billerud:
 »Även inom skogsindustrin finns 
det idag många områden med allt för 
få leverantörer. Vi som köpare har ett 
stort ansvar att skapa ökad konkurrens 
på marknaden. Vi måste sträva efter att 
behålla konkurrensen och bidra till att 
skapa förutsättningar för nya leverantörer, 
som vill etablera sig – kanske genom att 
erbjuda dem längre avtal än brukligt.« 

rOLAnd cArLssOn, inKÖps

direKtÖr pÅ HOLMen:  

 »Indirekt är det så att 
de inköpande företagen 
binder ris åt sin egen 
rygg om samtliga enbart 
väljer de största leve-
rantörerna. Det ger på 
sikt upphov till oligopol 
och där leverantörerna 
tar en allt större del av 
marginalerna på våra 
slutprodukter.«
 I en undersökning 
i Västernorrland, som 
sca graphic ortviken 
och sca graphic 
östrand nyligen 
genomförde bland sina 
mindre leverantörer, 
framkom att de större 

inköpande företagen ofta tror att de 
mindre lokala leverantörerna saknar 
nödvändig kompetens. Istället kan det 
många gånger vara tvärtom – att många 
lokala specialistleverantörer har större 
kunskap om sina produkter och tjänster 
än de stora drakarna.

KrAV pÅ AKtiVAre 
LeVerAntÖrsreLAtiOner
Dessa nya insikter har skapat ökat fokus 
på aktivare relationer till leverantörerna.
 »Det är viktigt att jobba med leveran-
törsrelationer utifrån ett större perspektiv. 
De stora besparingarna gör vi om arbetar 
mer strategiskt med våra leverantörer, 
precis som vi gör med våra kundrelationer. 

Det finns väldigt mycket kunskap och 
kompetens i leverantörsledet, som man 
kan dra nytta av för att utveckla sin egen 
affär och få bättre kundrelationer – inte 
minst när det gäller produkt- och affärs-
utveckling. Man bör noga fundera över 
vilka leverantörer som bidrar med vad 
till vår verksamhet«, säger Mattias Hult-
heimer, effso. 
 Detta bör ske redan i ett tidigt skede 
av inköpsfasen.
 »Vi måste knyta upp leverantörerna 
bättre och få till ett tätare samarbete. 
Personlig ögonkontakt mellan säljare och 
inköpare är nödvändigt. Det gäller oavsett 
om du jobbar med större projekt eller 
löpande inköp. Det krävs också att vi tar 
tillvara på entreprenörernas kompetens 
på bästa sätt«, säger Karl-Arne Karrbom, 
inköpsdirektör på sca graphic 
sundsvall.

På sca graphic ortviken och sca 
graphic östrand har inköpschefen 
Jörgen Eriksson under en längre tid 
arbetat att långsiktigt se över leverantörs-
samarbetet. Flera gemensamma träffar 
har genomförts.
 »Vi bjöd in ett 40-tal av våra större ent-
re prenörer på Ortviken och Östrand. Vi 
informerade dem om vilken verksamhet 
vi lever i, vilka partner vi har och hur vi 
tycker att de sköter sig. Vi talade mycket 
om säkerhetskulturen och betydelsen av 
att jobba med arbetssäkerheten. Här var 
bland annat införandet av den interaktiva 
säkerhetsutbildningen ssg entre en 
viktig del.«

strAtegisKA ALLiAnser 
Med LeVerAntÖrernA
Liksom sca har Billerud gått ett steg 
längre än många andra industriföretag 
genom att skapa strategiska allianser med 
några av sina leverantörer. 
 »Ett sådant tillvägagångssätt kräver 
andra kompetenser och andra arbetssätt. 
Det ställer nya utmaningar på uppfölj-
ningsverktyg. På bruken i Gruvön och 
Skärblacka kör vi ett projekt som vi kallar 
för tools-konceptet, vilket i första hand 
är avsett för förnödenheter, i andra hand 
för enklare reservdelar och som nästa steg 
för mer kvalificerade reservdelar.« 
 »Vi låter tools sköta inköp och 
lagerhållning åt oss enligt ett totalkost-
nadskoncept. Det har medfört att vi kan 
minska antalet leverantörer. Genom att de 
också rationaliserar i vår produktflora får 
vi en lägre totalkostnad. Det ser lovande 
ut, även om vi fortfarande bara är i imple-
menteringsfasen. Som en del av vårt        

FÖretAgen 
MÅste 
AKtiVt 

BiBeHÅLLA 
KOnKurrensen 

BLAnd 
LeVerAn
tÖrernA
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sätta ett pris på vad det kostar att slippa 
den från början överenskomna garantin«, 
säger Karl-Arne Karrbom, sca graphic 
sundsvall.
 I samband med ett ökat risktagande 
för såväl köpare som säljare, blir det också 
vanligare att diskutera incitament och 
bonussystem för leverantörerna om de 
lyckas bättre än avtalat.
 »Vi försöker jobba med incitament 
och bonus på mer långsiktiga åtaganden 
och på så sätt knyta leverantörer tajtare 
till projektet. Då avslutas inte affären, 
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utan det blir en fortsättning även efter 
installationen«, säger Lennart Thorén, 
underhålls- och anläggningschef på sca 
graphic ortviken.
 Viten och bonus är viktiga styrmedel 
för att nå bättre slutresultat.
 »Våra produktions- och marknads-
förluster vid brister eller förseningar är 
gigantiska jämfört med de här pengarna. 
Då gäller det för oss att redan från början 
bedöma om vi tror på den här leveran-
tören eller inte«, säger Lennart Thorén.

t e X t  c A r L  J O H A r d

 nästa steg har vi även börjat samarbeta 
med ssg och implementera deras ssn-
verktyg för edi-fakturering.«

risKMiniMering, 
Vite OcH BOnus
Riskminimering är i detta sammanhang 
ett önskemål, som blir allt vanligare bland 
leverantörerna.
 »Alla leverantörer vill veta vad de har 
för risker och många av dem vill begränsa 
det totala skadeståndsåtagandet. Avviker 
slutresultatet vill de redan från början 

På SCA Graphic Ortviken är man just 

nu mitt uppe i upphandlingen av den 

800 Mkr stora utbyggnaden av brukets 

mekan i ska massaproduktion, där 

den tyngsta posten utgörs av två nya 

primärraffinörer och rejektraffinering 

med hög kapacitet. Investeringen ska 

vara helt genomförd våren 2009.

Till skillnad från många andra investe-
ringar har sca graphic ortviken även 
denna gång valt att själva detaljsstyra och 
konkurrensutsätta alla inköp – det vill 
säga raka motsatsen till turn key-upp-
handlingar.
 »Det är ändå vi som tar ansvaret och vi 
måste kämpa för det vi tror på. Det här 
är vår kärnverksamhet och här har vi ett 
mycket stort kunnande«, säger Lennart 
Thorén, underhålls- och anläggningschef 
på sca graphic ortviken. 
 En stor trygghet säger sig sca ha i 
ssg standarder och ssg leverans
kontrakt.

en LeVAnde 
diALOg 

ger BÄttre 
LÖsningAr

 »Alla leverantörer vet vad vi förväntar 
oss och de vet att vi alltid handlar enligt 
ssg leveranskontrakt. Det är ssg:s 
spelregler, som branschen enhälligt kom-
mit överens om, som gäller. Det under-
lättar upphandlingen oerhört mycket«, 
säger Lennart Thorén. 

FunKtiOnsAnsVAr
Ett annat område som de inköpsansvariga 
på Ortviken väljer att betona är funk-
tionsansvaret.
 »Vi vill inte låsa upphandlingen för 
mycket, utan vi väljer att ha ett funktions-
krav på leverantören. Då måste denna 
själv göra egna val och sedan komma till-
baka med förslag på den bästa lösningen 
utifrån ssg standarder«, säger Per 

Asplund, projektchef på sca ortviken 
och fortsätter:
 »Har de en avvikelse ska de ta upp 
denna till diskussion. Med ett utpräg-
lat funktionsansvar håller vi dialogen 
levande. Det måste också finnas utrymme 
för tekniska lösningar utifrån leverantö-
rens förslag och våra egna funderingar.«

t e X t  c A r L  J O H A r d

KLOK  inKÖpsKVArtett FrÅn 
scA grApHic  OrtViKen: Fr V 

inKÖpscHeF JÖrgen eriKssOn, 
AnLÄggningscHeF LennArt 

tHOrén,  inKÖpsdireKtÖr KArL
Arne  KArrBOn OcH AnLÄgg 

ningscHeF per AspLund  
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Inom Holmen-koncernen har man 
definierat och organiserat den strategiska 
inköpsorganisationen mycket noga. 
 »Inköpsområdet har kategoriserats i 
20 väl avgränsade varugrupper. För varje 
varu grupp utses en strategisk inköpare 
som ansvarar för de kommersiella avtalen 
samt leder teamets arbete. Teamet består 
av en strategisk och en assisterande 
inköpare samt en teknisk representant 
från varje bruk med relevant specialist-
kunskap för den aktuella varugruppen. 
Teamet som oftast består av max åtta 
personer ansvarar för att identifiera och 

tVÅ FrAMgÅngsriKA 
VÄgAr tiLL ett LYcKAt 

strAtegisKt inKÖp
implementera förbättringsaktiviteter samt 
att utarbeta en strategi för varugruppen«, 
säger Roland Carlsson, strategisk inköps-
direktör för Holmen.

det gÄLLer Att VArA MOdig
Varugruppernas samarbete med leveran-
törerna syftar till att skapa gemensamma 
agendor och en bättre dynamik när det 
gäller produktions- och produktutveck-
ling. Varugrupperna bestämmer också 
vilken strategi de ska ha gentemot leve-
rantören – nära samarbete eller armlängds 
avstånd. 
 »Strategin avgörs av hur komplex pro-
dukten är och hur konkurrenssituationen 
ser ut på marknaden«, säger Roland 
Carlsson och fortsätter:
 »Jag ser en stor potential i att jobba med 
inköp och minska koncernens kostna-

der genom att ha tydliga strategier för 
varje varugrupp. Det handlar om att vara 
förändringsbenägen och vara modig att 
prova nya saker.«

BÖr inVOLVerAs tidigt i 
prOduKtutVecKLingen
Enligt Roland Carlsson är den stora 
utmaningen framöver att få inköpsfunk-
tionen tidigt involverad i produktutveck-
lingen och ha gemensamma synkade 
agendor med dem. 
 »Det är viktigt att inköp 
är delaktig tidigt i den 
processen och på så sätt 
kan påverka kostnads-
strukturen genom att bland 
annat föra externa diskus-
sioner direkt med flera 
alternativa leverantörer.«

KOrsnÄs sAtsAr stOrA resurser
Som en del av den nya organisationen 
efter sammanslagningen av bruken i 
Gävle och Frövi har även Korsnäs före-
tagsledning valt att prioritera arbetet med 
strategiska inköp.  För detta ändamål har 
en särskild strategisk inköpsgrupp skapats 
med Stefan Dalerå som chef samt ytterli-
gare tre särskilt rekryterade medarbetare. 
Gruppen, som framför allt fokuserar på 
analyser och konsekvensutredningar, 
arbetar mycket nära Korsnäs åtta personer 
starka inköpsorganisation.
 »Sammantaget är det med andra ord 
en stor gruppering, som gemensamt med 
våra användare arbetar med inköpsfrå-
gorna«, säger Mikael Lindström, chef för 
transaktionella inköp på Korsnäs. 
 »Tillsätter du tid och resurser i syfte att 
genomföra djupgående marknadsanalyser, 
då gör du ofta bättre inköp«, säger Stefan 
Dalerå, chef för strategiskt inköp på Kors-
näs, som en förklaring till satsningen.
 Gruppen har mycket täta kontakter 
med användarna i den övriga organisa-
tionen samt med leverantörerna.
 »Det har fungerat mycket bra. Vi får en 
helt annan konkurrenssituation i företa-
get. Det är i de interna processerna, som 
vi gör de största kostnadsbesparingarna«, 
säger Stefan Dalerå.

t e X t  c A r L  J O H A r d ,   F O t O  L e i F  J Ä d e r B e r g

Liksom på många andra håll inom 

skogsindustrin, har även Holmen och 

Korsnäs lagt ned betydande energi 

och stora resurser på att utveckla det 

strategiska inköpet. 

   KOrsnÄs strAtegisKA inKÖpsgrupp



Det har gått fort för DynaMate. Så sent 
som år 2001 valde scania cv ab att lyfta 
ut underhållsverksamheten i ett helägt 
fristående dotterbolag. Idag är koncernen 
ett av landets största underhållsföretag. 
Bland DynaMates större kunder återfinns 
förutom Scania även ssab i Borlänge.

JOBBAr i nÄtVerK
DynaMate är ett tekniskt produktions-
stödjande bolag med ett brett utbud av 
tekniska tjänster inom produktions- och 
fastighetsunderhåll.
 Att DynaMate även arbetar med fastig-
heter beror på företagets helhetssyn.

 »En maskin är 
ingen isolerad före-
teelse, den står i en 
byggnad ansluten till 
en infrastruktur med 
vatten och el. Inte 
minst ur energisyn-
punkt är det viktigt 
att ta hänsyn till hela 
perspektivet, säger  

   steFAn pALsKOg, 

Vd FÖr dYnAMAte.  

ViLL uppnÅ 
en tOtAL 
eFFeKtiVitet
I sina upphandlingar 
involverar Dyna Mate 

kunder, entreprenörer och projektledare 
tidigt i projekten.
 »Ju tidigare desto bättre. Genom att vi 
även har driften efter projekten, så är det 
möjligt att tillämpa ett systemtänkande. 
Vi ser till att rätt maskin ansluts. Vi kan 
på så sätt balansera kraven utifrån en an-

nan effektivitet – en total effektivitet, 
så att både långsiktig drift och 
projektorganisation blir så 
effektiv som det bara går. 
Det är vårt huvudsakliga 
mål – en del kallar 
det för ›life cycle 
cost‹, men vi 
kallar det 
hellre för 
›life cycle 
profit‹ «, 
säger Stefan 
Palskog.

VinnAre 
AV stOrA 
prOduKtiVitetspriset
Vid Underhållsmässan i Göteborg i år 
till delades Dynamate tillsammans med 
Sema-Tec »Stora Produktivitetspriset 
2008« av branschorganisationen Under-
hållsföretagen. 
 DynaMate fick priset för sin nya till-
ståndsbaserade underhållsmetodik, som 
gör det möjligt att samtidigt i fält och 
med ett och samma instrument mäta 
vibrationsnivåer i produktionsmaskiner, 
förutse lagerhaverier, kontrollera obalans 
i maskinspindlar, acceptanstesta nya 
maskiner och avgöra om maskiner ska 
repareras eller bytas ut. 
 Lönsamhetseffekterna har varit mycket 
tydliga.
 »Vi har byggt metoder och analys-
kunskaper runt det här konceptet, som 
följer internationell iso-standard. Inom 
verkstadsindustrin är 80 procent av alla 
nytillverkade verktygsmaskiner under-

kända i någon aspekt när det kommer till 
maskingeometri och vibrationer. Här är 
våra metoder till en stor hjälp såväl vid 
underhåll som upphandling.«

ViLL sAMArBetA Med ssg
DynaMate bygger successivt upp ett eget 
artikelregister i och med driftövertagan-
det av allt fler anläggningar. 
 »Här ser vi att vi har möjlighet att 
ytterligare påverka strukturen och vi har 
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HÄLFten 
AV ALLt 

underHÅLL 
Är 

OnÖdigt

därför inlett diskussioner med ssg om 
samarbete när det gäller produktdatabas 
och upphandlingsstöd. Svensk skogsindu-
stri och ssg har här kommit mycket långt 
 »ssg har skapat stor ordning, reda 
och kontroll genom de standarder som 
företaget utvecklar och förfogar över. 
Skogsindustrin och verkstadsindustrin har 
mycket att ge varandra i arbetet att nå en 
energieffektivare driftsäkerhet. 
 Vi har mycket att lära av dem – och 
kanske de av oss på underhållssidan, där 
det ofta funnits en tendens till stor slent-
rian. Hälften av allt underhåll är onödigt 
och går att planera bort. ›Design for 
maintenance‹ är ett område vi måste tala 
mer om. Här kan vi och skogsindustrin 
vara med och påverka och om vi delar 
samma vision och mål, så uppnår vi en 
stor gemensam kraft och fördel.«

t e X t  c A r L  J O H A r d

FO
tO

 K
r

is
tO

Fe
r

 L
Ö

n
n

Å

Det prisbelönade underhållsföreta

get DynaMate har haft en fantastisk 

utveckling. Som ett fristående dotter

bolag till Scania och ett av Sveriges 

största underhållsföretag, strävar det 

efter en helhetssyn och ett system

tänkande när det gäller projektupp

handling och underhåll. Närmaste 

utmaningar blir att effektivisera 

reservdelshanteringen och att planera 

bort onödiga underhållskostnader.



Enligt Björn Axelsson på Handels

högskolan, Sveriges enda professor 

i inköp, behöver företagsledningarna 

utbildas i modernt inköpstänkande 

och många företag har mycket kvar 

att göra. »Det handlar om väldigt 

stora pengar, så det kommer att ske 

en förändring. Vi på väg mot en tyd

ligare styrning av inköpsprocessen 

med strategier för varje enskilt 

sortiment«, säger han.

Björn trivs mycket bra med att vara 
pionjär och hjälpa till att sätta inköp på 
den akademiska kartan. Han säger att 
det verkligen behövs och att det inte är 
en slump att det sker just nu.
 »De senaste tio åren har det skett en 
påtaglig förändring när det gäller synen 
på inköp både inom näringslivet och i den 
akademiska världen. Att föra samman 
de två världarna är därför naturligt. 
Företagsledningar vet att inköp är något 
de bör satsa på«, säger Björn Axelsson.
 Med tanke på att inköp står för en 
väldigt stor del av företagens kostnader, 
så låter det kanske märkligt att det är 
först på senare tid som professionen har 
blivit prioriterad. 
 »Nu är det ju inte så att företagen 
struntat i att arbeta med inköp. Snarare 
handlar det om ett starkt förändrat fokus 
och det i sin tur beror på att världen har 
förändrats. Den globala ekonomin och 
allt vad den för med sig är den viktigaste 
förklaringen. När företagsledningar ser 
att konkurrenterna börjar outsourca till 
Kina eller Indien, så kommer snöbollen 
i rullning och det gäller att hänga med.« 
 »Ny teknik spelar också en stor roll. 
it-tekniken underlättar otroligt mycket 
när det gäller att hålla ihop affärer och 
få bättre kontroll och styrning. Man vet 
helt enkelt på ett samlat sätt hur mycket 
man köper och vilka leverantörerna är. 
Tekniken gör det möjligt att skapa 
ordning och reda«, säger Björn Axelsson. 

ALLt FLer engAgerAr sig
En annan viktig förklaring är att det går 
blixtsnabbt att kommunicera. 
 »Geografiska avstånd är inte lika stora 



MOdernA 
tider
hinder längre. Till exempel har hela 
tjänstesektorns köpande av program och 
programmeringstjänster i Indien, och på 
andra håll, förstärkt behovet av bra och 
planerade inköp.«
 Det ena ger det andra. Folk från en 
bransch ser vad som händer inom en an-
nan bransch. Snöbollen rullar och rullar.  
 »Många saker har inträffat nästan 
samtidigt, som har gett en skjuts åt hela 
inköpsfältet, och det leder automatiskt till 
att fler duktiga människor intresserar sig. 
Det blir fler utbildningar, fler tidningar 
som handlar om inköp, fler konsulter och 
så vidare«, säger Björn Axelsson.

BerÄtteLser sOM sprider sig
Björn Axelssons övergripande teori är att 
bilden av vad som är ett skickligt utfört 
inköp har förtydligats.
 »Ja, så är det. Berättelserna om företag 
som har lyckats tack vare smarta inköp 
är avgörande för att öka intresset. ikea, 
Dell, Hennes & Mauritz, Toyota med 
flera är förebilder. De bidrar till att skapa 
en begriplig karta över vad inköp egent-
ligen handlar om. Jag ser att förståelsen 
ökar för att det är nödvändigt att investera 
i system och personal och hur viktigt det 
är att ha en bra organisation på plats.«
 Höga inköpsvolymer, krav på flexibi-
litet och internationell konkurrens driver 
på utvecklingen. 
 »Elektronik-, mode- och bilföretag 
har legat steget före. Men nu spiller det 
över till andra branscher. Till exempel 
var läkemedelsindustrin för bara några få 
år sedan förvånansvärt outvecklad rent 
inköpsmässigt, vilket givetvis hänger ihop 
med att det är en bransch, där det som 
kostar mest är forskning och utveckling. 
Men numera är det en bransch där inköp 
prioriteras mer, mycket beroende på att 

läkemedelsföretag köper forskningsrela-
terade tjänster i större utsträckning. Men 
också för att det överlag finns en insikt om 
att de stora värden som inköp represente-
rar måste hanteras på genomtänkta sätt.«

FÖretAgsLedAre 
BeHÖVer utBiLdAs
Alltså blir snöbollen bara större och 
större. Det handlar om en generell upp-
gradering. Just att insikterna sprider sig 
till bransch efter bransch är speciellt och 
viktigt. Enligt Björn Axelsson, så ligger 
processindustrin långt framme.
 »Inte längst fram kanske, men inte 
långt efter. Processindustrin kännetecknas 
ju av att ha en stor inköpshantering. 
Råvaror, förpackningar, maskiner, utrust-
ningar är de stora delarna och har alltid 
prioriterats, eftersom de står för bortåt 
70 procent av kostnaderna. Men jag vet 
att det pågår ett intensivt arbete för att 
utveckla och förbättra inköpsrutinerna.« 
 Björn Axelsson pekar också på att 
många företagsledningar behöver utbildas 
för att få djupare kunskaper om vad 
inköpsfunktionen faktiskt behöver.
 »Ja, jag tror att företagsledare behöver 
veta mer om modernt inköpstänkande. 
Det handlar om att få respekt för profes-
sionen och vilken betydelse inköp kan få 
för konkurrenskraften. För alla företag är 
det viktigt att långsiktigt säkerställa att 
man har rätt kompetenser och resurser.  
Hur ska de annars kunna möta de allt 
större kraven som ställs på inköp?«

Mer, stÖrre,  ViKtigAre
Framtidstrenderna? Mer av vad vi redan 
ser nu, enligt Björn Axelsson.
 »Helt enkelt en fortsatt uppgradering 
och förstärkning av funktionen och jag 
tror att inslagen av mycket tydlig styrning 

och strategier för varje enskilt sortiment 
är det som kommer att dominera«, säger 
han och fortsätter: 
 »Sedan tror jag att många företag 
har mycket kvar att göra när det gäller 
inköp av indirekta material. Det vill säga 
tjänster av olika slag, kontorsmaterial, för-
slitningsmaterial och så vidare. Inom det 
området är det många som ännu inte har 
kopplat greppet, men när de upptäcker 
att det handlar om väldigt stora pengar så 
kommer det att ske en förändring.
 Fortfarande är affärsområdes- och 
marknadschefer i många företag inte 
särskilt nära inköpsaffärerna. 
 Därför tror jag att vi kommer se en 
utveckling, där höga linjechefer kommer 
att ingå i sourcingteamet för de viktigare 
inköpen.«

t e X t  p e r  A r O n s s O n ,  F O t O  e s t e r  s O r r i

FÖretAgsLedAre 
BeHÖVer VetA 

Mer OM MOdernt 
inKÖpstÄnKAnde
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Ödmjuk, vänlig, nyfiken, beslutsför och 
resultatinriktad. Det är intrycken av 
Gunilla Saltin i ett nötskal. Det är också 
dessa egenskaper som bidragit till att 
lyfta fram henne i organisationerna och i 
karriären. 
 Det hela började i barndomsstaden 
Västerås. 
 »Jag var väldigt målinriktad som ung. 
Jag hade en bra kemilärare och kemi blev 
ganska snart det jag också ville satsa på«, 
säger Gunilla Saltin.
 Med en gedigen akademisk bakgrund 
– civilingenjör i kemiteknik på kth, 
doktor vid University of Idaho, samt en 
mba vid Handelshögskolan i Stockholm – 
inledde hon år 1994 som många andra sin 
skogsindustriella karriär på MoDo Paper 
i Örnsköldsvik.
 År 2000 bytte hon arbetsgivare och 
började som processteknisk chef på Södra 
Cell Värö, år 2005 blev hon brukets plats-
chef och så från 1 april är hon nu ny vd 
för hela Södra Cell efter Sten Holmberg, 
som valt att gå i pension.
 Som vd för Södras massaproducerade 
bolag Södra Cell är hon ytterst ansvarig 
för Södras största affärsområde med 
drygt 1700 anställda, en årlig försäljning 
på 9,4 miljarder kronor och en total 
produktions kapacitet på 2,1 miljoner ton 
pappersmassa per år i de fem bruken 
Mönsterås, Värö, Mörrum, Tofte och 
Folla. Södra är världens tredje största 
fristående massaleverantör.

MiLJArdinVesteringAr 
i sÖdrA ceLL VÄrÖ
Södra Cell Värö har, enligt Gunilla 
Saltin, varit en alldeles utmärkt arbets- 
och läroplats. Det uppfördes så sent som 
1972 som Sveriges sista greenfieldanlägg-
ning. Det faktum att ägaren Södra redan 
från början kunde bestämma utformning 
av arkitektur och process är en av för-
klaringarna till de många framgångar, 
som bruket därefter rönt. Värö var bland 
annat först i världen med att helt gå över 
till klorfri tillverkning. Numera är bruket 
dessutom leverantör av både el och fjärr-
värme, som en följd av de senaste årens 
miljardinvesteringar. 
 Under Gunilla Saltins tid vid Södra 
Cell Värö har bruket bland annat inves-
terat i en ny sodapanna, ett nytt po-steg 
i blekprocessen, en ny mottrycksturbin, 
en ny ångcentral, ett nytt ställverk med 
transformator, samt helt nyligen en ny 
skopress i torkmaskinen och förbättringar 
i kausticeringsanläggningen. Därutöver 
planeras ytterligare en energiinvestering 
i halvmiljardklassen i form av en ny 
indunstningsanläggning och en ny 
barktork. 
 »Energi har blivit en allt viktigare del 
av vår affärsverksamhet«, säger Gunilla 
Saltin.

sAtsAr pÅ FrisKVÅrd
Teknik och investeringar i all ära, men 
det är nog ändå de mjuka värdena som 
gjort Södra Cell Värö känt även utanför 
den egna branschen och som också ligger 
Gunilla Saltin närmast om hjärtat.
 »Vår friska personal är vår absoluta 
styrka.« 
 Vid bruket i Värö finns en mångårig 
tradition av friskvårdsarbete på olika 
plan och sedan slutet av 1990-talet ingår 
friskvård i Södra Cells arbetsmiljöarbete. 
Förutom regelbundna klimatunder-
sökningar och uppföljningar av olika 

hälsorisker finns ett omfattande utbud av 
fritidsaktiviteter, som stöds ekonomiskt. 
Detta har medfört att sjukfrånvaron 
minskat successivt och för närvarande är 
nere på rekordlåga nivåer. 
 »Det är ett bevis på att vi är mycket 
friska på Värö. Med en sjukfrånvaro på 2,2 
procent förra året ligger vi för närvarande 
bäst till i Sverige.
 Förebyggande arbete med trivsel, 
friskvård och hälsa är viktigt, men det är 
minst lika viktigt att snabbt vidta åtgärder 
för att underlätta återgång i arbete när 
någon blir sjuk, och vi tycker vi har hittat 
bra arbetsformer för detta vid Södra Cell 
Värö. Vi har hittat ett arbetssätt inom 
ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, 
där vi arbetar långsiktigt och med tåla-
mod utifrån en helhetssyn«, säger Gunilla 
Saltin och fortsätter:
 »Framför allt har vi satsat på samarbets-
klimatet, vilket medfört att de anställda 
är måna om varandra och vi har blivit 
mycket duktiga på att återföra de lång-
tidssjuka i arbete. Människor vill gärna 
gå till arbetet på bruket i Värö. De känner 
ansvar och de tar ansvar.«

FrisK persOnAL ger BÄttre 
prOduKtiOn OcH eKOnOMi
De goda effekterna av hälso- och miljö-
arbetet vid Södra Cell Värö har också 
blivit vetenskapligt bevisade.
 I en intern klimatundersökning, som 
nyligen genomfördes av sifo för hela 
Södra-koncernen, kom Värö mycket 
väl ut. 
 Tillsammans med Stora Enso Skutskär, 
Volvo Lastvagnar och Sandvik har Södra 
Cell Värö dessutom under flera år ingått i 
Karolinska Institutets vetenskapliga studie 
av hälso- och miljöarbetets betydelse för 
företagens framgång. Även från denna är 
resultatet tydligt: Kurvan över de anställ-
das upplevelse av sin hälsa följer nästan 
exakt kurvan för produktion och kvalitet.

VÅr FrisKA persOnAL 
Är VÅr ABsOLutA stYrKA
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Som platschef har Gunilla Saltin varit 

delaktig i och ansvarig för miljardstora 

energiinvesteringar vid Södra Cell Värö. 

Men det är ändå de mjuka värdena hon 

väljer att lyfta fram som brukets styrka. 

Värö är svenska mästare i friskvård – 

goda erfarenheter som Gunilla Saltin nu 

tar med sig i sin nya roll som VD för hela 

Södra Cell.



»Om medarbetarna mår bra, är det ju 
naturligt att de också gör ett bra jobb«, 
säger Gunilla Saltin. 

en stOr utMAning Att 
BeHÅLLA  tÄtpLAtsen
Den goda samarbetsmiljön – inte minst i 
projekten – och det framgångsrika arbetet 
med friskvård är förstås ett arbetssätt som 
Gunilla Saltin tar med sig i sin nya roll 
som vd för Södra Cell. 
 »Det är klart att arbetet med en för-
bättrad och säker arbetsmiljö, där målet är 
att alla ska trivas på jobbet, är och förblir 
oerhört viktigt även i fortsättningen, säger 
hon och betonar betydelsen av dialog och 
att vara en lärande organisation.
 »Södra Cell är ett lönsamt och fram-
gångsrikt företag. Vi har mycket som är 
bra här, men man ska inte underskatta 
svårigheten att vidmakthålla det som är 
bra – det arbetet kommer att ta tid och bli 
en stor, tuff och nödvändig utmaning för 
oss alla.«

t e X t  c A r L  J O H A r d ,  F O t O  t H O M A s  c A r L é n

n A Mn Gunilla Saltin.
Å L d e r 43 år.
A K t ue L L Ny vd för Södra Cell.
u t BiL d nin g Civilingenjör i 
 kemiteknik på kth,  
 doktorsexamen vid University
 of Idaho, mba vid Handels- 
 högskolan i Stockholm. 
K A rriÄ r MoDo Paper 1994,   
 processteknisk chef vid Södra  
 Cell Värö 2000, platschef  
 Södra Cell Värö 2005, 
 vd Södra Cell 2008.
BOr Villa i Onsala. Kommer att  
 flytta till Växjö under hösten.
FA MiL J Make och två söner – 
 9 och 12 år gamla.
Fritidsin t re sse n Familjen, 
 träning på gym, fack- och 
 skönlitteratur, samt inred-
 ning av det egna hemmet. 



Spelet bakom den gigantiska satsningen 
på vindkraft vittnar om beslutsamhet 
från sca:s sida. Så fort Kenneth Eriksson 
med bekymrad min lämnade mötet med 
Vattenfall under 2003, började han dra i 
en rad olika trådar. När ett koncept hade 
utvecklats, som sedan presenterades i 
sca:s styrelse, fanns inga hinder mot att 
skogskoncernen skulle kunna ta ett eget 
initiativ för att bli självförsörjande på 
energi.
 En tråd ledde över riksgränsen till det 
statsägda norska kraftbolaget Statkraft. 
Den partner, som sca inte hittade på nära 
håll fick bolaget söka längre bort.
 »Vi har haft dialog med svenska 
kraftbolag, men inte lyckats få en för oss 
tillfredsställande lösning till stånd. Under 
en treårsperiod i början av 2000-talet 
ökade energipriset med hela 60 procent. 
När vi förstod att inget skulle ändras var 
vi tvungna att hitta en egen lösning«, 
säger Kenneth Eriksson.

sÅ FÖddes VÄrLdens 
Mest stOrsKALigA 

VindKrAFtsprOJeKt

AVgÖrAnde BesLut 
FÖr OrtViKen
Och här skrivs ett märkligt kapitel i sca:s 
historiebok. Bolaget var fram till i början 
av 1990-talet helt självförsörjande på el, 
hämtad ur norrlandsälvar och utvunnet 
av det egna dotterbolaget Båkab. När 
verksamheten skulle renodlas såldes 
kraften till mångas protester och ilska 
bort. Köpare var Sydkraft, nuvarande 
tyskägda Eon.
 Nu ska bokstavligt talat kraften tillbaka 
in i skogskoncernen. Vindkraften ska ge 
2,8 TWh per år, vilket motsvarar nära 
två procent av svensk elproduktion i dag. 
Syftet är att förse Ortvikens pappersbruk 
med el, där är förbrukningen 1,9 TWh 
per år. Det som blir över säljs till andra 
köpare, även om sca gör av med ytterli-
gare 0,8 TWh i övrig verksamhet.
 »Ortvikens hela framtid har stått på 
spel i denna affärsuppgörelse. Om vi inte 
hade kunnat trygga elförsörjningen, som i 
dag kostar oss mer än vad träråvaran gör, 
har jag mycket svårt att se hur eventuella 
kommande investeringar skulle kunna 

motiveras. Satsningen är också nöd-
vändig för att kunna höja Ortvikens 
nuvarande kapacitet«, säger Kenneth 
Eriksson.

pOLitiKernA  LurAde Oss
Den avgående direktören (lämnar 
sca Forest Products under våren 
för att ta sig an ett centralt toppjobb 
inom sca) trycker hårt på att politi-
kerna på central nivå aldrig förstått 
de villkor som gäller för industrin.

 »Många inom sca är bittra över att vi 
sålde, men man kan med fog säga att po-
litikerna lurade oss. Först avreglerar man 
marknaden och öppnar upp för konkur-
rens som skulle kunna ge oss som kunder 
fördelar. Men man missar fullständigt att 
öka tillgången på kraft, vilket gör att vi 
hamnade i prisökningskarusellen i stället. 
Efter kärnkraftomröstningen 1980 har 
ingen nämnvärd utbyggnad skett.«
 Vad sca får betala för sin el när den 
kommer från Statkraft vill han inte 
berätta. Men han ler lite grann då han 
konstaterar att många andra storför-
brukare av el skulle bli avundsjuka om 
de fick se avtalet.

ÖVerrAsKAnde  uppdrAg
Patrik Halling är teknisk direktör inom 
sca och bolagets energiexpert, samt en 
av sex som ingick i bolagets projektgrupp. 
Gruppen hade till uppgift att under 
största hemlighet förhandla med Statkraft 
under åtta månader 2007.
 »Jag har jobbat 25 år inom sca och fick 
nu kliva in på ett helt nytt område. Det 
var överraskande när vi fick den första 
informationen och jag var lite skeptisk till 
om det var möjligt att hitta en lösning på 
affären. Sedan har det förstås varit            
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prOJeKtgruppen BAKOM FÖrHAndLingen: 
pAtriK HALLing, MAts KristenssOn, 

KennetH eriKssOn OcH Anders FernQVist

FO
tO

 p
er

A
n

d
er

s 
sJ

Ö
Q

u
is

t,
 s

cA
 O

cH
 s

cA
 B

iL
d

A
r

K
iVNär SCAs direktör Kenneth 

Eriksson satt i förhandlingar med 

representanter från Vattenfall 

och fick kännedom om energi 

bolagets planer på nya pris

ökningar, knöt han näven i byx

fickan. Det blev inledningen på 

ett rekordprojekt inom svensk 

kraftproduktion och en ny fas 

inom svensk processindustri, där 

16 miljarder kronor investeras 

tillsammans med norska Statkraft 

i vindkraft – det mest storskaliga vind

kraftsprojektet i skogsmiljö i världen. 

En hemlig grupp bildades inom SCA för 

att föra hela affären i land.
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nu Finns en 
FÖrVÄntAn pÅ 

FÖrnYeLseBAr eL, 
sOM inte FAnns FÖr 
FeM År sedAn 
ÅKe westBerg
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 en mycket spännande tid. Grundfrågor 
har varit att fördela ansvar, kostnader och 
intäkter«, berättar Patrik Halling.
 Mötena med Statkrafts representanter 
har skett på de båda bolagens kontor i 
Stockholm eller hos någon av advokat-
firmorna Winge och Gernandt & 
Danielsson.
 »Men mycket gjordes under semestertid 
i fjol. Jag har själv stannat till på bensin-
mackar och haft förhandlingar i telefon. 
Och som vanligt när det handlar om 
investeringar, så håller man det hemligt 
genom att inte prata om det«, berättar 
Patrik Halling.

MÅngA  Ligger 
i stArtgrOpArnA
Efter att sca presenterade den största 
vindkraftsatsningen någonsin har även 
Sveaskog och Vattenfall inlett samarbete 
för att uppföra 550 vindkraftverk som 
tillsammans ska kunna resultera i 4 TWh, 
liksom det industriägda bolaget Vindin, 
som är en del av Basel, som tillsammans 
med gotländska Ownpower satsar yt-
terligare drygt två miljarder kronor i 80 
nya vindkraftverk i Västernorrland samt 
fem vid Stora Enso Skutskär. Utöver detta 
planerar även Holmen egna vindkraftsin-
vesteringar i Örnsköldsviks kommun.
 En lång rad andra aktörer ligger också i 
startgroparna, men för sca som är först ut 
på banan återstår gigantiska logistikfrågor 
att lösa. Andra får se och lära.  
 sca:s projektledare i satsningen på 
vindkraft heter Åke Westberg. Han har 
tidigare bland annat varit produktionschef 
på både Wifstavarv och Östrand, men har 
nu fått sin största utmaning.

LOgistisKt  JÄtteprOJeKt
Att bygga upp de planerade 400 vind-
snurrorna i jämtländska och ångerman-
ländska bygder är ett företag som ännu 
inte är färdigplanerat. Det ligger ett antal 
intressanta olösta frågor på hans bord.
 »Bara att transportera det stora antalet 
möllor, som är upp till 50 meter långa, är 
ett logistiskt jätteprojekt som vi nyss bör-
jat titta på. Låt oss säga att de transporte-
ras med båt till en hamn i Västernorrland, 
Kramforstrakten är ett alternativ, då 
börjar det svåra när de ska köras på vägar 
som har kurvor, viadukter och backkrön«, 
säger Åke Westberg.
 Färdsträckorna måste planeras minu-
tiöst. Kanske måste vägar byggas om. 
Hur ser tidplanen ut då? Sådana funde-
ringar har Åke Westberg många av.

risKer FÖr  spricKBiLdning
En del av verken skulle kunna dras fast 
med jättelika bultar i berggrunden. Men 
så enkelt och lättsamt fungerar det kanske 
inte. Berget måste vara riktigt bra för att 
klara av de stora påfrestningarna. Risken 
är stor för sprickbildning. Därför sitter 
Åke Westberg och funderar över hur man 
ska klara av att producera stora mäng-
der betong på byggplatserna. Och vilka 
kranar ska finnas på plats i skogen för att 
klara att lyfta utrustning som väger upp 

mot 100 ton över 100 meter upp i luften?
 »Vi kan heller inte bortse från att det 
redan i dag är problem att hitta arbets-
kraft. Jag har ingen exakt siffra på hur 
många vi kan komma att sysselsätta, 
men visst blir det en stor utmaning att 
bemanna projektet«, säger han.
 Det finns också frågor kvar att lösa av 
teknisk natur. Skogen skapar turbulens i 
luften och snurrorna måste därför anpas-
sas efter detta. Och när propellerbladen 
täcks med is på vintrarna så kan det 
uppstå allvarliga problem. 

BArA pOsitiVA KOntAKter
»Det här är en relativt ny fråga. Längs 
kusten har vindkraftverken inte samma 
problem med nedisning. Det kan leda till 
driftstopp eller till och med haverier«, 
säger Åke Westberg.
 Statkraft har i dag tre vindkraftparker 
i drift och har köpt verken från tyska 
Siemens. Men den inköpsgrupp, som Åke 
Westberg sitter med i, har fram till i dag 
träffat tre av fem potentiella leverantörer 
av verken. Bland annat har man träffat 
danska Vestas som är världens största 
tillverkare. Förutom att inköpsgruppen 
får prisindikationer så diskuteras leverans-
tider, olika tekniska lösningar och till-
verkarnas krav på vägarnas beskaffenhet 
fram till byggplatserna.
 Frågor av administrativ natur uppstår 
då satsningen berör  fyra kommuner, två 
län och en rad myndigheter. Tillstånd 
och mängder av beslut i olika frågor från 
parterna återstår innan de första betong-
fundamenten kan börja gjutas.
 »Hittills har jag faktiskt inte haft ett 
enda negativt möte under våra kontakter 
med de berörda parterna. Det finns i 
stället en förväntan om att få vara med 
om det här äventyret med förnyelsebar el, 
men visst har jag respekt för att det kan 
ta lång tid att göra klart med myndighe-
terna. Det är trots allt det mest storskaliga 
vindkraftprojektet i skogsmiljö, som 
påbörjats i världen«, säger Åke Westberg.

i MÅL År  2010
År 2010 räknar han med att det första 
vindkraftverket ska snurra igång.
 »Hade någon sagt det till mig för fem 
år sedan hade jag skrattat. Då var ju vind-
kraften inte riktigt rumsren med tanke 
på att det då inte alls var lönsamt med 
vindkraft«, säger Åke Westberg.

t e X t  A n d e r s  L Ö V g r e n

AVtALet MeLLAn scA  OcH 
stAtKrAFt  HAr  tre  Ben

 1 Statkraft levererar ström 
  till Ortvikens pappersbruk 
  i tio år. 

 2 sca upplåter cirka 135 
  kvadratkilometer mark i
  gränstrakterna mellan 
  Jämtland och Västernorrland.  
  Statkraft investerar minst 
  16 miljarder kronor i upp-
  förandet av 400 vindkraft-
  verk i sju parker. I bolaget
  som heter statkraft sca   
  vind ab och placeras i 
  Sundsvall äger Statkraft 60   
  procent och sca 40 procent 
  av aktierna. vd är  Bengt 
  Vernmark från Statkraft. 

3  sca och Statkraft bildar fyra 
  gemensamma bolag som   
  undersöker vilka möjligheter  
  som finns att utnyttja sca:s   
  fallrättigheter i norrlandsälvar. 
  Tilläggas kan också att Stat-
  kraft som är Nordens största  
  vattenkraftproducent övertar  
  en tredjedel av Eon Sveriges  
  vattenkraft (4,2 TWh) och
  ska producera totalt 5,5 TWh
  ur svenska älvar. 
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nY utgÅVA AV 
ssg LeVerAnsKOntrAKt

Nu är den nya utgåvan av ssg leverans
kontrakt färdig. Bland nyheterna kan 
nämnas justeringar och anpassningar till 
vissa eg-direktiv, justering av dokumen-
tationsbilagan och checklistan samt de 
allmänna kontraktsvillkoren. Vidare har 
en översyn av språket i kontrakten på-
börjats i alla fem språkversioner (engelska, 
svenska, finska, tyska och polska) och 
vissa förenklingar av de juridiska texterna 
har redan genomförts
 Ökad internationalisering ställer nya 
krav på både säljare och köpare. ssg:s 
leveranskontrakt ger parterna struktur 
och säkerhet och bidrar till smidigare 
upphandling och genomförande.

nOterAt  |  we  1  08
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stÅLindustrin 
AnsLuter

Allt flera processindustrier upptäcker nu 
fördelarna med ssg:s tjänster. Förutom 
Outokumpu Stainless, Sandvik, ssab 
Oxelösund och Korsnäs Frövi, som samt-
liga har anslutit sig till samarbetet i ssg 
produktdatabas, har även den finska 
stålkoncernen Ovakos svenska enheter 
nyligen beslutat använda ssg standarder 
som sin bruksstandard.

tÄcKeLsen AV FÖr nYA 
ssg prOduKtdAtABAs

Efter ett års utvecklingsarbete lanserar 
ssg under juni den nya versionen av ssg 
produktdatabas, som är en helt ny 
infrastruktur för att hantera framtidens 
data på ett mer flexibelt sätt. 
 Med nya ssg produktdatabas skapas 
för såväl kunder som medarbetare en 
helt annan möjlighet att ta in, förstå, 
strukturera och påverka artikeldata, sam-
tidigt som hanteringen och kundservicen 
effektiviseras och förbättras. Den nya 
versionen får också ett modernare grafiskt 
gränssnitt. 
 Nästa etapp i utvecklingen påbörjas 
under hösten. Bland annat kommer ssg 
att ta in och samla leverantörskataloger 
på ett och samma ställe, vilket underlät-
tar matchningsprocessen och utgör en bra 
bas för framtida kvalitetsgranskning mot 
skc-nummer.

scA OcH BiLLerud HAr 
stOrA FÖrVÄntningAr pÅ 

ssg suppLY netwOrK
I ambitionen att sänka sina anläggnings-
kostnader har vid sidan av Billerud nu 
även sca forest products anslutit sig 
till tjänsten ssg supply network för 
elektronisk affärskommunikation och 
meddelandehantering. ssg supply 
network är en öppen 
lösning som gör det 
möjligt att an-
sluta sig 
oavsett 

vilket affärssystem som används. Det 
innebär att kunden endast behöver 
ett enda gränssnitt till alla partner och 
leverantörer med en meddelande-
hantering, som anpassats till industrins 
krav på hur order, priskataloger och 
fakturor ska se ut.
 »Med hjälp av ssg supply network 
garanteras ett bra matchningsförfarande 
mot inköpsorder. Inför framtiden vill vi 
styra över leverantörerna från pappers-
baserade fakturor till edi och e-faktura-
kommunikation. På lång sikt kommer vi 
att skicka ut våra order elektroniskt och 
sedan få tillbaka elektroniska rapporter 
från leverantörerna med exakt samma 
artikelbegrepp«, säger Per-Anders 
Westin, projektledare för administrativa 
system inom sca forest products 
och fortsätter:
 »Det handlar både om förbättrad 
kvalitet och om tidsbesparingar. Vi 
kommer att kunna frigöra intern tid i 
och med att vi slipper allt manuellt 
matchningsarbete. Här räknar vi med 
att spara ganska mycket med en 
kvalitativt bra återrapportering.«
 Samtidigt förstärks lojaliteten mot 
ingångna avtal, liksom integrationen 
med leverantörerna.
 »Det finns stora möjligheter i detta 
projekt. Vi ser fram emot bättre 
information, snabbare tillgänglighet, 
effektivare organisation och en 
effektivare internkontroll.« FO
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När tidningen We besöker Domsjö Fabri-
ker för en intervju med vd Ola Hildings-
son har denne varit på ett annat möte och 
är på ingång till sitt kontor. När han några 
minuter sen dyker upp har han bråttom. 
Han rusar in på sitt kontor och ropar ut 
en fråga i luften till sina medarbetare; har 
Göran Persson hört av sig?
 Den förre statsministern som utsetts till 
styrelseordförande i Sveaskog har samma 
morgon i en tidning sagt att svensk skog i 
högre utsträckning bör användas i kemisk 
industri. Det uttalandet var för Ola 
Hildingsson likvärdigt med bingo.
 »Jag ser gärna att Göran Persson gör ett 
besök hos oss på Domsjö Fabriker. Det 
han pratar om är ju exakt vad vi håller på 
med och jag har många spännande saker 
att visa upp. Därför har jag sökt honom«, 
förklarar han.

ett stArKt MiLJÖALternAtiV
Domsjö Fabriker, med 340 anställda 
i Örnsköldsvik och 25 i två råvaru-
bolag i Baltikum, har utfört ett av de 
största förvandlingsnumren inom svensk 
skogsin dustri och gått från att vara ett 
traditionellt massabruk till ett innovativt 
bioraffinaderi. En av spetsprodukterna 
är den specialcellulosa, som används till 
bland annat viskosframställning och kan 
ersätta bomull i kläder. 
 Tillverkningen av specialcellulosa är 
ingen nyhet. Den startade i fabriken 1930, 
lades i malpåse 1979 och återupptogs igen 
1993. I dag är den viktigare än någonsin. 
För även om de flesta av klädtillverkarna 
i världen ännu till största delen använder 
polyester och bomull, så finns fördelar 
med viskos och viskospriset på världs-
marknaden har fördubblats på två år.

siMsALABiM i dOMsJÖ

 Viskos blir i takt med ökande med-
vetenhet i miljöfrågor ett allt starkare 
alternativ. 
 »Man räknar med att det krävs 6 600 
liter vatten för att tillverka ett par jeans av 
bomull. Till det kommer användningen 
av bekämpningsmedel och de stora arealer 
av odlingar som krävs. Alternativet är 
specialcellulosa från vårt giftfria skogs-
bruk«, säger Ola Hildingsson.

nYA AnVÄndningsOMrÅden
Den kanske viktigaste anledningen för 
fabrikörer i Sydostasien att använda 
sig av viskos är dock materialets unika 
egenskaper.
 »Om det är något som kineserna 
gillar, så är det att kunna köra sina 
maskiner på maxfart. Eftersom 
viskos består av återskapade kedjor av 
cellulosa, som är mer homogena än 
bomullsfibern, så är det möjligt till 
skillnad mot med bomull«, menar Ola 
Hildingsson.
 Ett annat användningsområde för 
specialcellulosan är som skydd mot 
värme. Ett värmebeständigt tyg, som 
tål cirka 3 000 grader, har tillverkats 
av Domsjös cellulosa för att användas 
i den värmesköld, som omger nasa:s 
rymdkapslar. Samma teknik utnyttjas 
även av däcktillverkare för att öka 
produkternas prestanda. 
 Av bioraffinaderiets tre huvud-
produkter svarar specialcellulosa för 
80 procent, lignosulfonat för 15 procent 
och etanol för 5 procent av den totala 
omsättningen.  Etanol används i kemiska 
produkter och som bränsle. Lignosulfonat 
används främst inom betongindustrin.

MiLJArdinVesteringAr
Just nu pågår utvecklingsprogrammet 
Domsjö 2010, som består av investeringar 
på i runda tal en halv miljard kronor. Med 
tidigare satsningar, som genomförts från 
millennieskiftet, kommer investeringarna 
enligt Ola Hildingsson totalt upp till 
miljarden sett under en tioårsperiod.

Ett avancerat filter, som kan skilja små 
och stora molekyler åt, ska utveckla ligno-
sulfonatet ytterligare ett snäpp. Dessutom 
byggs världens största torkanläggning för 
lignosulfat. Det innebär att lignosulfona-
tets betydelse för bioraffinaderiet förstärks 
och andelen av omsättningen höjs. 
 I programmet ingår även att kapa-
citeten i cellulosatillverkning ska höjas 
med 20 procent och kvalitetsstyrningen 
förbättras. Samtidigt fortsätter samarbe-
tet med Övik Energi i det gemensamma 
bolaget Domsjö Fiber, vars uppgift är att 
trygga försörjningen av råvara. 

innOVAtiVA 
FrAMtidsprOduKter
Domsjö Fabriker ser också över sätt att 
stärka likviditeten.
 »Vi kanske ska sälja en hamnläggning 
och vi äger ett vattensystem, som vi kan 
utnyttja bättre. Vi eftersträvar en bra 
finansiell buffert, eftersom vi inte vet 
hur dollarkursen utvecklas. Skulle den 
fortsätta neråt blir läget ansträngt för hela 
industrin«, säger Ola Hildingsson.            
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Domsjö Fabriker tog steget från 

massa bruk till bioraffinaderi. Produk

terna som tillverkas används i kläder, 

livsmedel och rymdkapslar. VD Ola 

Hildingsson leder nya investeringar 

på en halv miljard, som ska öppna för 

nya affärer.



 Han är optimist i en bransch som fått 
sina törnar. 
 »Molnen har tornat upp sig kring 
skogs industrin de senaste åren. Jag tänker 
förstås på högt pris och brist på vedråvara, 
högt energipris, låg dollar, förändrad 
konsumtion av papper, nedläggningar 
och varsel. Därför känns det mycket bra 
att vi redan gjort viktiga investeringar och 
att vi har innovativa framtidsprodukter«, 
säger han.

BArA tre suLFit
MAssABruK KVAr
Ola Hildingsson hade 20 år i ledande 
roller inom bland annat sca bakom sig då 
han kom till Domsjö Fabriker i januari 
2005. Han är den tredje vd:n sedan ett 
privat konsortium vid millennieskiftet 
köpte verksamheten av dåvarande Modo.
 »Tidigare fanns ett 60-tal sulfitmassa-
bruk i landet, nu finns bara tre kvar. Att få 
vara med om att förvandla ett av dem till 
ett bioraffinaderi med allt vad det innebär 

av förändring av kulturer bland medar-
betare, nytänkande i ledarskap och andra 
sätt att marknadsföra oss är en mycket 
spännande resa«, säger Ola Hildingsson.
 2007 omsatte Domsjö Fabriker 1,3 
miljarder med, säger Ola Hildingsson, 
acceptabel lönsamhet. Några utfästelser 
om framtida resultat vill han inte göra:
 »Just nu ser det bra ut, men i den här 
branschen kan förutsättningarna ändras 
över en natt.«

t e X t  A n d e r s  L Ö V g r e n ,   F O t O  A n d e r s  e L i A s s O n



uppLeVt  |  we  1  08

21

Stadshuset i Sundsvall drog 
fullt hus när Paper Makers 
Night arrangerades den 20 
mars för tredje året i följd. 
Totalt hade 155 personer 
lockats till att under en 
kväll äta, mingla, lyssna till 
musik och till namnkun-
niga föredragshållare under 
kvällens minisemiarium med 
temat »Västernorrland – ett 
internationellt nav för ökad 
energieffektivitet!«.
 ssg, Åkroken Fibre Net-
work och organisationen spci 
var arrangörer. 
 »Det här evenemanget har 
blivit fantastiskt uppskattat 
inom skogsindustrin och 
antalet deltagare växer för 
varje år«, säger Carl Johard, 
marknads- och kommuni-
kationschef på ssg, som till-
sammans med Lars Nelding, 
Åkroken Fibre Network, 
ansvarar praktiskt för det 
årliga arrangemanget
i Sundsvall.

pÅ pAperMAKers nigHt
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Själva projektet inleddes med en förstudie 
2001 och allt var klart 2007.
 »Min roll var att jag var ansvarig för 
projektet och det var otroligt mycket jobb. 
Men det gick fantastiskt bra, om jag får 
säga det själv. Allt planerades in i minst 
detalj och framför allt hade vi gott om 
tid i projektets tidiga faser, där vi kunde 
fastslå inköpstrategier och göra bra speci-
fikationer på det vi ville ha. Vi både hann 
och kunde göra det som krävdes. 
 När vi stoppade de gamla produktions-
delarna och startade de nya gick det 
väldigt smidigt och med ett minimum av 
produktionsförluster. Vi hade till och med 
produktionsrekord precis då. Det är jag 
stolt över«, säger Peter Olsson.

stOr OcH BetYdAnde 
MiLJÖsAtsning
Det var en rad olika stora saker som 
genomfördes.
 »Vi byggde bland annat en ny soda-
panna, indunstningsanläggning, gaspanna 
och ett manöverrum till återvinningen. 
Sedan byggde vi om en oljepanna till 
en biobränslepanna. Lägg därtill nytt 
luktgassystem, talloljekokeri, bränsle-
hanteringssystem och ombyggnad av 
turbiner och ångsystem. Vi var många 
som hade händerna och skrivborden 
fulla. Ett sådant här projekt är som ett 
gigantiskt grupparbete med leverantörer, 
konsulter och den egna organisationen.«
 Miljömässigt är fördelarna många och 
omfattade.
 »Användningen av olja har minskat 
med 60 000 kubikmeter per år och 
koldioxid utsläppen har minskat med 170 
000 ton per år. Det är en stor och bety-
dande miljösatsning«, säger Peter Olsson.

en FLeXiBeL inKÖpsstrAtegi
Bruket i Skoghall är världens sjunde 
största tillverkare av konsumentkartonger. 
Huvudprodukten är vätskekartonger. 

VitAMininJeKtiOn     FÖr HeLA BYgden

Till exempel mjölkförpackningar.
 »Värdekedjan från träd till massa till 
kartong, tryck, konvertering och fyllning 
är mycket lång. Det fick helt enkelt 
inte bli ett stopp i produktionen, för då 
hade så stora värden gått förlorade. En 
förklaring till att vi lyckades så bra är att 
inköpen gjordes på rätt sätt. Vi gjorde en 
inköpsstrategi, där vi köpte pryl för pryl 
eller entreprenad för entreprenad eller 
nyckelfärdiga anläggningar. Det var lite 
olika sätt att köpa på och det passade oss 
utmärkt. Från gång till gång kunde vi välja 
den lösning som vi tyckte fungerade bäst.«

LutAr sig MOt ssg
Peter Olsson berättar att Stora Enso har 
stor nytta av de olika produkterna från ssg.
 »Vi lutar oss väldigt mycket mot ssg:s 
standarder. De är väldigt, väldigt bra och 
gör att vi slipper uppfinna hjulet om och 
om igen. Produktdatabasen använder vi 
för reservdelshållningen«, säger Peter 
Olsson och fortsätter:
 »Ju fler som använder ssg produkt
databas, desto starkare blir den. Det är 
så att säga själva grunden för dess existens. 
Det jag önskar är att det blir mer interna-
tionell prägel på databasen. Jag har hört 
att ssg arbetar med att översätta den till 
engelska och det tycker jag är rätt tänkt. 
Vi har ju verksamheter över hela världen 
och måste idag konvertera till egna system 
om vi ska kunna använda ssg produkt
databas på fler bruk än i Sverige.«

intressAntAre FÖr  ALLA
Energy 2005 var och är en central fram-
tidssatsning för Stora Enso i Skoghall. 
Effektivare tillverkning, ökad produk-
tion, minskad energiförbrukning och 
utveckling av organisationen (läs: skapa 
nya intressanta arbetsuppgifter) var några 
av parametrarna. 
 Som den godmodige värmlänning 
Peter är, så undviker han att ta till stora 
ord, men han säger att projektet var en 
vitamininjektion för bruket och hela 
bygden.
 »Vi fortsätter att göra så gott vi kan. 
Även om just Energy 2005 är i hamn så 
vet vi att vi måste fortsätta arbeta hårt, 
lyssna ödmjukt och vidareutveckla det vi 
sysslar med.«

t e X t  p e r  A r O n s s O n ,  F O t O  K r i s t O F e r  L Ö n n Å

Peter Olsson på Stora Enso i Skoghall 

vet hur det är att göra riktigt stora 

inköp. Han var nämligen projektchef 

för det så kallade »Energy 2005«

projektet, som i slutändan handlade 

om sammanlagda inköp för cirka två 

miljarder kronor. 
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Vi på Standard Solutions Group, ssg, arbetar sedan 
drygt 50 år med standardisering, rådgivning, 
information och utbildning inom processindustrin.  
Den samlade tanken är att konkurrerande företag 
samarbetar om sådant som är svårt, dyrt och onödigt 
att göra på egen hand. ssg ägs av Billerud, Holmen, 
Korsnäs, M-real, sca, Stora Enso och Södra.  
 Genom ssg kanaliseras gemensamma idéer, 
behov och projekt. Det handlar om starka sam-
arbeten, som skapar utveckling och ser till att vi 
ligger i den absoluta frontlinjen.

 »Like talking to a wall« är ett av budskapen från 
oss på två kommande mässor och ett i ordets rätta 
bemärkelse talande bevis på utveckling. 
 Kan papper verkligen tala? Du är välkommen att 
söka svaret i vår annorlunda monter vid Arbets-
miljömässan på Elmia i Jönköping den 20–22 maj, 
monter c04:01, och vid spci 2008 på mässan i 
Älvsjö den 27 – 29 maj, monter A 33:38.
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