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Produktionen av sågade trävaror i Europa utan Ryssland 
ligger på cirka 110 miljoner m3s årligen. Beräkningar av 
kommande förluster är alltid vanskliga att göra men en trolig 
siffra borde vara att det försvinner 2–4 årsavverkningar av 
sågtimmer. Denna volym skall då ersättas med import för 
att hålla produktionen igång.

Vi går en intressant framtid till mötes då färsk granskog 
kan bli efterfrågad.

Fackligt
Det känns som arbetet i Ledarna nu fortskrider i en normal 
takt. Förbundsstyrelsen bjöd in till Förbundsråd med 
representanter från samtliga föreningar. Från SSF deltog 
Thomas Esbjörnsson, Yvonne Hedman-Nordlander och 
Björn Karlsson.

Första punkt på dagordningen var att gratulera en 
förening som verkat i 130 år. Det var med stolthet som vi 
från SSF gick upp på podiet och mottog gratulationerna. 
SSF är en av Sveriges äldsta fackföreningar och mig 
veterligen är det endast en som är äldre.

Förbundsrådet diskuterade frågor som kommande 
Kongress i maj 2020, föreningarnas behov av stöd från 
kansliet samt en presentation av utskottet för ersättningar 
till kommande VD. En viktig del av verksamheten med 
tanke på tidigare problem.

Sammanfattning av Förbundsrådet är från min sida att 
vi jobbar på rätt väg med rätt frågor. 

Förr SSF:s del kan jag nämna att årets avtalsrörelse har 
startat. Avtalsrörelsen gäller här inga pengar då vi har ett 
sifferlöst avtal utan mer frågor exempelvis hållbara chefer, 
pensionsfrågor. 

Ett år går fort och det är dags att önska en 
Glad Jul och Gott Nytt År. 

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

vad händer sedan

Med risk för att ämnet är utagerat känns det som jag 

ändå vill ta upp bekymret med barkborrarna lite mer.

Förra numret avslutades med att jag skulle ner till Tyskland 
för att bland annat titta på barkborreskador. Resan innehöll 
både skogs- och industri besök. 

Sågverken i Tyskland använder i stort sett bara torra 
stockar i sin produktion. Kvalitén på det sågade var 
tillfredställande om man tittade på centrum utbytet. 
Brädorna var oftast blånadsskadade.

Priset till skogsägaren har sjunkit dramatiskt. Normalt 
betalas granstockarna med cirka 100 € vid bilväg, idag är 
priset för bästa kvalitén av barkborreskadat timmer cirka 
45 €. Lägger man då till ett lägre timmerutfall så är förlusten 
mycket kännbar för skogsägarna.

De beräkningar på skadade volymer ligger mellan 800 
milj m3 och 1,2 miljarder m3.

När man försöker ta till sig storleken i skadad skog kan 
vi veta att skadorna i Kanada ligger på ca 800 miljoner m3. 
Med tanke på detta blir det skrämmande siffror i Europa 
och min rubrik ”Vad händer sen ” blir mer försåtlig.

De sågverksföretag vi besökte kände ingen oro för 
kommande råvaruförsörjning utan de stod i begrepp att 
satsa på en utbyggd industri.

Vi går en intres-
sant framtid 

till mötes då färsk 
granskog kan bli efter-
frågad.
Björn Karlsson



2

– ”AI-hypen” hand-
lar ibland mer om 

rädslan för att halka efter, 
än om hur man verkligen 
drar nytta av tekniken.
Joakim Wernberg

Ledarnas förbundsråd

Den 4:e november arrangerades 

Ledarna förbundsråd.

Cirka 60 ledamöter och Ledar-

representanter som deltog på rådet 

och från SSF fanns Ordförande 

Björn Karlsson, Yvonne Hedman-

Nordlander och Thomas Esbjörns-

son på plats.

Ledarnas ordförande Andreas Miller 
öppnade mötet med att välkomna oss 
alla och startade med att presentera 
den rapport som handlar om AI-
utvecklingen (Artificiell intelligens) i 
Sveriges företag. 

Sedan tidigare har det funnits en 
bild att AI-mognaden i svenska företag 
har varit stor men rapporten visar att 
det den bilden inte riktigt stämmer. 
Rapporten visar också att det är 
skillnad i uppfattning mellan ledning 
och verksamhet.

För att hänga med i utvecklingen 
så visar rapporten på några viktiga 
aspekter som företagen måste ta tag i. 
Här är några slutsatser från rapporten:

– AI-mognaden är lägre än tidigare 
studier visat. ”AI-hypen” handlar 
ibland mer om rädslan för att halka 
efter, än om hur man verkligen drar 
nytta av tekniken. Samtidigt är det 
färre än var femte chef som svarar att 
AI används på deras arbetsplats och 
de flesta har inte förutsättningarna för 
att använda möjligheterna till fullo. 
Det handlar inte bara om att skaffa sig 
den nya tekniken utan om att anpassa 
organisation och arbetssätt för att dra 
nytta av den, säger Joakim Wernberg.

– Kompetensutveckling blir en avgö-
rande fråga. Det krävs livslångt lärande, 
både för chefer och medarbetare, för att 
möjligheterna i AI-utvecklingen ska 
kunna leda till fördelar för svenska före-
tag och organisationer, säger Andreas 
Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Andreas Miller konstaterar att det 
i all förändring krävs ledare som visar 
vägen, på alla nivåer.

– Undersökningen visar att det 
finns olika uppfattningar mellan första 
linjens chefer och chefer på lednings-
gruppsnivå om hur långt man kommit 
i förändringsprocessen kring AI. Det är 
en uppgift och en utmaning för chefer 

på alla nivåer att bidra till att minska 
gapet, avslutar Andreas Miller.

Andreas fortsatte med att beskriva det 
arbete som pågår med att driva frågor 
som berör att minska dödsolyckor på 
arbetsplatserna. Det pågår rundabords-
samtal med Anders Ygeman, Energi- 
och digitaliseringsminister, där varje 
bransch får möjlighet att beskriva hur 
läget är. SSF har också fått propåer om 
att beskriva läget inom skogsbruket 
men har än inte deltagit.

I januariuppgörelsen finns en punkt 
som handlar om LAS. Kortfattat så kan 
man säga att från regeringens sida så 
vill man ändra reglerna i LAS så att 
det blir lättare att kunna behålla yngre 
kompetens före lång tjänstgöring.

Från Ledarna så trycker man då 
hårt på att om det blir förändringar 
i LAS så måste också företagen satsa 
mer på kompetensutveckling och 
vidareutbildning för att göra chefer/
ledare mer anställningsbara.

Rekrytering av ny VD 
30 personer har intervjuats via telefon. 
Några få är efter den sållningen kvar 
och med dem så hålls djupare inter-
vjuer. Målsättningen är att det under 
november ska bli klart vem som blir 
Ledarnas nye VD.

Medlemsrekrytering 
Som en följd av den negativa publi-
citet som kom av tidigare VD:s och 
Förbundsordförandens avtal och hand-
lingar så minskade antalet medlemmar 
under våren 2019. Under hösten har 
trenden vänt och medlemsantalet 
ökar återigen. Målsättningen är att 
under hösten återigen bli fler än 93 
000 medlemmar och vid det senaste 
utskicket av medlemsstatistik så är vi nu 
92 919 medlemmar och också väldigt 
nära målet.

130-års jubileum
Nu till det riktigt viktiga på förbunds-
rådet. SSF uppmärksammades för vårt 
130-års jubileum. Vi från SSF kallades 
upp på scenen för att motta en gåva 
från Ledarna där gåvan är ett bidrag 
till WWF och jobbet med att bevara 
regnskogen. Väldigt trevligt att bli upp-

märksammade och vi fick också anled-
ning att informera att vi är Sveriges 
äldsta fackliga förening för tjänstemän. 
Lite kuriosa, Svenska Skogvaktareför-
bundet bildades år 1889, Bytte namn 
till Sveriges Skogstjänstemannaförbund 
1939 och till Sveriges Skogstjänsteman-
naförening 1979.

Vid varje förbundsråd framåt så ska 
några branscher få tillfälle att presen-
tera sig och det startade nu med Malin 
Sunesson, STI, (Skogs- och Träindu-
strin) och Michael Claesson, Ledarna 
inom livsmedelsbranschen.

Klimatdiskussionerna har påverkat 
branscherna. Inom STI säger man 
att det arbetas väldigt mycket med 
energibesparingar och omställning 

Ledarnas gåva till SSF: ett bidrag till WWF 
och jobbet med att bevara regnskogen.
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från fossilt bränsle till biobränslen. 
Livsmedelsbranschen påtalar att det 
nu läggs mycket arbete på att minska 
andelen köttprodukter till förmån för 
mer vegetariska produkter. 

Som gästföreläsare var Stefan Fors-
berg från Konserthuset inbjuden. Han 
beskrev sin väg från att vara ett oprövat 
kort till att bli en framgångsrik ledare 
och utvecklare av Konserthuset. Under 
hans tid så har Konserthuset förändrats 
från att vara en kostnadsbärare till att 
bli ett lönsamt affärsdrivande bolag. 
Man lever idag på intäkter från besö-
kare istället för på bidrag. Dessutom 
har utbudet och tillgängligheten ökat. 
Väldigt intressant föreläsning.

Ersättningsutskottet skapades efter 

den rabalder som blev under hösten 
2018 och våren 2019. Det var också 
ett krav på förra förbundsrådet att det 
skulle instiftas ett ersättningsutskott. 
Nu har man instiftat ett interimt 
ersättningsutskott som förblir så till 
nästa kongress då det kan väljas enligt 
ordning. 

Utskottet består av 5 ledamöter varav 
2 är från Förbundsstyrelsen och 3 är 
ordföranden från olika branscher (ingen 
får ingå i Förbundsstyrelesen). Från För-
bundsstyrelsen finns Stina Nordström 
och Linda Wallberg representerade och 
från branscherna Jörgen Kristiansson, 
Ledarna inom Kriminalvården, Jonas 
Regnell, Ledarna inom Transport & 
Logistik och Johan Wiberg, Ledarna 

inom Handeln.
Ersättningsutskottet är ett rådgivande 

utskott och främsta uppgift är att gran-
ska löner och avtal.

Ledarna har erbjudit alla bransch-
föreningar ett erbjudande om genom-
lysning av opartisk revisor och hittills 
är det 3 föreningar som valt att bli 
genomlysta. Andreas önskar att de för-
eningar som ännu inte är genomlysta 
ska ta med sig förslaget igen och fun-
dera ytterligare en vända.

Det här var vad som föredrogs vid 
senaste förbundsråd och den subjektiva 
bedömningen är att det återigen växer 
ett förtroende för Ledarna. Ett starkt 
Ledarna!

Thomas Esbjörnsson

I Bryssel sorterar skogsfrågorna 

under tre olika departement

• näring

• jordbruk

• miljö

Alla departement vill lägga beslag på 
skogen som deras område. Samord-
ningen dem emellan är inte så stark. 
Vid oktobermötet för expert ”group 
on forestbased industry” skrevs agendan 
för den kommande mandatperioden 
för parlamentariker och kommission 
att jobba efter. Visionen är kristallklar: 
skogen ska bidra till samhällsomställ-
ningen. Den ska brukas, binda kol och 
ge nyttigheter till människan. 

Problemet är bara att näringsdepar-
tementet inte vågar lägga beslag på 
skogen som sitt område. Vi fick argu-
mentera en lång stund för att få med 
skogen i själva visionstexten. Det står 
ungefär att: råvaran ska komma från 
uthålligt brukade skogar.

Nu väntar väl hämndaktioner från de 
andra två intressenterna i deras visions-
arbete för att vinna parlamentarikernas 
gunst när nya lagar och förordningar 
ska myntas.

Ökat intresse för skogens möjligheter

Bryssel är väl ingen drömdestination 
för en skogsman som gillar att vara ute 
i skogen, men det känns som man inte 
kan lämna dom i fem minuter innan det 
är nya stolleprov i görningen.

Nä, vi får nog fortsätta att låta fältets 

folk närvara så ofta vi får möjlighet. 
Genom UEF, Union of european 
foresters, kan vi verka som en röst från 
verkligheten och det är ju ganska bra 
trots allt.

Mårten Gustafsson

Vision för Europas skogsindustri presenterad i EU-kommissionen 
av Mårten Larsson, skogsindustrierna.
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Sven-Erik Sjöberg
Bingbyv. 11, 794 33 Orsa 
070-331 52 30 
ses025043469@gmail.com

Björn Karlsson
Rörflyv. 9, 313 50 Åled 
070-511 65 33
e-post: bjorn.karlsson@sodra.se

Yvonne Hedman Nordlander
Falun, 070-584 45 59
yvonne.hedman.nordlander 
@storaenso.com
WEB-Master

Mårten Gustafsson
Köping, 010-482 81 63 
marten.gustavsson@mellanskog.se

Martin Norberg
Bjästa, 070-293 29 13
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Rikard Hansson
Överkalix, 070-237 32 66
rikard.hansson@sca.com

SSF 
Bingbyvägen 11
794 33 ORSA

Ansvarig utgivare:
Sven-Erik Sjöberg

www.ssf.ledarna.se

Följ och gilla oss på facebook:
www.facebook.com/SSFLedarna

Har ni frågor eller synpunkter
kontakta oss på: ssfledarna@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .eps

SSFnytt önskar alla  
en fröjdefull JUL & ett GOTT NYTT ÅR!

Nästa nummer utkommer
i mars 2020
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Har Vi din 
E-Post?

Vi vill kunna nå dig via epost, 

dels för snabbare kommu-

nikation, dels för att minska 

våra portokostnader samt 

spara på miljön. 

Logga in på ledarna.se för att ändra 
eller uppdatera dina uppgifter! 

Du kan också skicka ett mejl till 
medlemskapavgift@ledarna.se 
med dina uppgifter.

SSFnytt går ut via mail till de som 
SSF har epostadress till. Åtgärda 
nu, det blir inte bättre med tid 
nästa år!

Redaktören

Skogs-EM i orientering för skogsanställda och 

skogsägare går i Vitryssland. Närmare bestämt i 

staden Grodnos omgivningar. Vitryssland kanske 

låter lite udda men efter att besökt landet och 

tittat på förberedelserna inför tävlingarna kan 

jag lugna alla att det blir fina arrangemang.

Tävlingarna går den 3–7 augusti med grenarna 
sprint, medel och stafett.

Den svenska kommittén ordnar boende, anmäl-
ningar och hjälp med pappersexercisen.

Till Grodno kan man åka utan visa. Det behövs 
en inbjudan från arran gören sedan är den biten klar. 
Då det är lättast att åka dit via Karlshamn – Klaipeda 
med färja och sedan bil genom Litauen till Vitryss-
land, (25 km till Grodno från Litauiska gränsen) ska 
det medföras grönt kort samt den blå delen av reg 
beviset. Slutligen ska man fylla i en deklaration om 
bilen vid gränsövergången därefter är det bara att 
åka in i landet.

Vi kommer att vara behjälpliga med detta och 
tydlig info kommer att skickas till de som kör bil. 
Övriga papper kommer den svenska kommittén att 
ordna med hjälp av Vitryska turistbyrån.
 Skicka ett mail om ni är intresserade så skickar vi en 
inbjudan när vi har alla uppgifter från arrangörerna.

Björn Karlsson, bjorn.karlsson@sodra.com

Skogs-EM 2020


