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Eva Karlsson Berg är en värmländsk 
lagspelare och vinnarskalle med för-
kärlek för processindustri. Numera 
även platschef på Skutskärs Bruk se-
dan i februari där hon fokuserar på 
hur bruket kan utvecklas inför fram-
tiden.

- Vem är Eva Karlsson Berg?
- Värmländska, uppvuxen i Kristinehamn, 
som gillade matematik och kemi i skolan och 
utbildade mig till kemiingenjör på Chalmers. 
De senaste 13 åren har jag jobbat inom Stora 
Ensos organisation på Skoghalls Bruk, såväl 
som driftchef som produktionschef.

- Vad fi ck dig att anta utmaningen att 
bli platschef i Skutskär?
- Jag känner att jag har en gedigen erfaren-
het av processindustri genom att ha hanterat 
investeringar, genomfört förändringsproces-
ser och effektiviserat produktionen. Det är en 
chans att utveckla de idéer jag har om hur ett 
effektivt massabruk ska bedrivas.

- Vad skiljer ditt uppdrag här jäm-
fört med de arbetsuppgifter du hade i 
Skoghall?
- Framför allt är det ett större helhetsansvar. 
Sedan är Skoghalls Bruk en integrerad an-
läggning för massa- och kartongproduktion. 
Massafabriken i Skoghall är en leverantör 
till kartongbruket och fokus ligger på slut-
produkten - kartongen. Här i Skutskär kan 
vi fokusera på massaproduktion, vilket jag 
uppskattar. Däremot är tillverkningsproces-
sen densamma.

- I sanningens namn så kommer du inte 
till dukat bord. Branschen är inne i en 
tuff period och Norrsundet, som delar 
ledning med Skutskär, håller på att av-
vecklas under detta år. Vad ser du som 
din största utmaning?
- Skutskärs Bruk behöver en period av lugn 
och ro där vi gemensamt fi nner bra arbetssätt 
för att öka produktionen och lönsamheten. 
Därför är det viktigt att vi når en enighet i 
ledningsgruppen och att personalen känner 
tillit till oss och utvecklingsarbetet. De är 
viktigt att vi alla känner oss delaktiga i arbe-
tet och att arbetslagen vill ta stort ansvar och 
självstyre. Min främsta uppgift är att få med 
mig personalen i det framtida arbetet.

- Vad talar för Skutskärs Bruk?
- Vi har vårt öde i egna händer med en oer-
hört hög kompetens i företaget, lång erfa-
renhet och modern produktionsutrustning 
till vårt förfogande. En klar styrka är också 
att vi har stabila kunder och bra råvaror. Vi 
ska fortsätta utveckla våra kvalitets- och 
nischprodukter, Skutskär är till exempel 
den största tillverkaren av högkvalitativ 
fl uffmassa i Europa och det fi nns endast två 
producenter i Europa. Genom de pågående 
investeringarna i vedhanteringen kommer vi 
att under slutet av året överta och utveckla 
Norrsundets tillverkning av så kallad arme-
ringsmassa för leverans till interna kunder 
inom Stora Enso. Det är mycket positivt för 
Skutskärs Bruk. 

- Vad betyder Norrsundets avveckling 
för Skutskärs Bruk?
- Avvecklingen av Norrsundet stärker på sikt 
Stora Ensos ställning vilket naturligtvis gyn-
nar Skutskärs Bruk. Det viktigaste är att vi 
har viljan att öka våra egna kassafl öden så att 
vi kan få råd till nödvändiga strategiska in-
vesteringar inför framtiden, att vi får igång 
positiva spiraler.

- Vad kännetecknar dig som chef?

- Jag brukar delegera arbetsuppgifter utan att 
för den skull förlora kontroll. Jag tycker att 
det är viktigt att få medarbetarna med i för-
ändringsprocesser. Sedan kan jag ta snabba 
beslut om så behövs. Jag brukar fånga möjlig-
heter när jag ser dem. 

- Vad är det som är så spännande med 
processindustri?
- Det händer något hela tiden och ingen dag är 
den andra lik. Det passar mig väldigt bra.

- Ni har satt upp mål för Skutskärs 
Bruk 2008?
- Vi ska öka produktionen med 10 000 ton 
vilket gör att vi kommer att tangera produk-
tionsrekordet. Framför allt ska vi identifi era 
fl askhalsar i produktionen.

- Blir det personalminskningar?
- Som jag sa tidigare, Skutskär behöver lugn 
och ro och personalen behöver få en chans 
till egen kompetensutveckling. Vi står också 
inför stora generationsavgångar de närmaste 
åren och vi fokuserar, genom Stora Enso 
program ”Kompetensförsörjning 2015”, på 
att säkra kompetensen för nästa generation 
medarbetare och hur vi allmänt ska få fl er 
ungdomar att läsa teknik på gymnasiet och 
högskolan. 

- Du är kvinna och chef inom skogs- 
och pappersindustrin, hur känns det?

- Vi är inte alltför många, det är en tradi-
tionellt manlig bransch. Det har dock hänt 
mycket inom svensk skogsindustri de senaste 
tre-fyra åren där många duktiga kvinnor ta-
git steget att jobba operativt på ledande be-
fattningar. Elisabet Salander Björklund, som 
sitter i Stora Ensos koncernledning har visat 
vägen för många kvinnor. I övrigt tycker jag 
likriktning är förödande och grupperingar 
med alltför många likasinnade tråkiga. Ju 
mer mångfald desto bättre utvecklingsmöj-
ligheter fi nns det.

- Vad tycker du om att bo i Skutskär 
då?
- Jag trivs i Skutskär och jag gillar brukssam-
hällen. Det fi nns en stolthet och styrka som 
tilltalar mig.

- Och sonen har börjat spela fotboll i 
Skutskärs IF Fotbollsklubb. Han har 
lite att brås på?
- Ja, precis. Som gammal allsvensk fotbolls-
spelare i Gideonsberg tycker jag det är jätte-
kul. Jag tänker aldrig lägga av med fotbollen. 
Det fi nns mycket bra idrottsverksamhet för 
barn och ungdomar i Skutskär och jag kan 
mycket väl tänka mig att fungera som tränare 
för barnen om några år.  

- Lycka till med uppdraget i framti-
den!
- Tack!

Skutskärs Bruk
814 81 Skutskär
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Eva ny platschef i Skutskär
”Det är viktigt att vi alla känner oss delaktiga i arbetet”

Som f.d. elitfotbollsspelare gillar Eva Karlsson Berg, ny platschef på Skutskärs Bruk, tuffa 
utmaningar. Hon tror starkt på brukets möjligheter att öka lönsamheten och därmed kunna 
besluta om framtida investeringarna kommande år.

Fakta Stora Enso:

Stora Enso är en integrerad skogsin-
dustrikoncern med tillverkning av tid-
nings- och bokpapper, journalpapper och 
fi npapper, konsumentkartong, industri-
förpackningar samt träprodukter. 

Stora Ensos omsättning under 2007 
uppgick till 13,4 miljarder EUR. Koncer-
nen har cirka 38 000 anställda i mer än 
40 länder i fem världsdelar och en årlig 
produktionskapacitet på 13,1 miljoner 
ton papper och kartong samt 7,5 miljoner 
kubikmeter sågade träprodukter, varav 
3,2 miljoner kubikmeter vidareförädlade 
produkter.

Stora Ensos aktier är noterade i Hel-
singfors och Stockholm.

Fakta Skutskärs Bruk:

Stora Enso Skutskärs Bruk tillverkar 
pappersmassa och fl uffmassa för bland 
annat tidningspapper, journalpapper och 
hygienprodukter. Antalet medarbetare är 
ca 300. 

I underhållsbolaget SESU AB arbetar 
i Skutskär ca 140 medarbetare som sva-
rar för underhåll och infrastruktur vid 
bruket.

Skutskär ligger i Älvkarleby kommun, 
1,5 mil söder om Gävle, och har goda all-
männa kommunikationsmöjligheter. 

Fabriken i Skutskär byggdes 1894 
och hade då en produktion på 6000 ton. 
Skutskärs Bruk är idag en modern mas-
safabrik med en produktionskapacitet på   
550 000 ton, fördelat på tre massalinjer.


