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Klockan är strax efter tre på torsdagseftermid-
dagen, och Fredrika Finsholm har precis klivit av  
veckans näst sista arbetspass på Setra Nyby utan-

för Uppsala. 
Varannan vecka jobbar hon fem dagspass och veckan 

därpå fyra kvällspass.  Alltid vardagar.
– Det är skönt att inte behöva ta med jobbet hem, är jag 

klar så är jag klar. Och så gillar jag omväxlingen med att jobba 
skift, säger Fredrika, som är relativt ny i sågverksbranschen. 

Fram till hösten 2019 arbetade hon med styck- 
ning och försäljning av kött på en stor 
livsmedelsbutik i hemstaden Uppsala.

Hon beskriver det nya jobbet som 
mindre stressigt och bättre betalt.

– Och så slipper jag jobba på hel-
gerna, säger Fredrika.

Det var två av hennes kusiner som 
tipsade henne om att söka arbete på 
sågverket, där de jobbade. 

– Jag visste inget om sågning när jag 
började men har lätt för att lära mig nya 
saker. Jag har bra blick för hur maskiner fungerar 
och ser dem som ett mönster. 

Först tänkte hon bara ge det ett par år.
– Men det är ett bekvämt jobb och jag har så trevliga 

kollegor! 

PERSONALEN ROTERAR mellan olika moment en timme  
i taget. Fredrika är en av tre i sitt skift som får sitta i såghyt-
ten och ensam styra hela flödet.  Till sin hjälp har hon 21 
kameror och ett antal dataskärmar. 

Fredrika bytte 
styckning mot stockar

Ett tips från kusinerna fick styckaren Fredrika Finsholm att bli såg-
verksoperatör på Setra Nyby i Uppsala. Från såghytten styr hon hela 
flödet med hjälp av 21 kameror och ett tiotal dataskärmar. ”Jag har 
bra blick för hur maskiner fungerar och ser dem som ett mönster”, 
säger 26-åringen, som oftast har med sig den godaste lunchlådan.

– Det blir några kortare stopp då och då. Oftast får jag 
rätta till stockar som hamnat snett.

Förebyggande underhåll är förstås en viktig del i arbetet.  
Fredrika är ansvarig för att göra veckokontroll och månads-
kontroll på en av reducerarna.

– Jag gillar när det är ordning och reda. Därför är jag glad 
att vi skriver ner exempelvis avvikelser, i stället för att det 
ska gå via mun till mun som man ofta gjorde tidigare.

VARJE SKIFT INLEDS med ett kort ”pulsmöte” då skift- 
ledaren och de åtta medarbetarna går igenom hur  

produktionen flutit på, om det finns några riskob-
servationer och så vidare. 

– Och så utser vi en ”höjdare” – en person 
som gjort något extra bra.

Fredrika är ensam tjej i sitt skift och en 
av fem tjejer på sågverket, som har totalt 50 
anställda.

– Det är egentligen inget jag tänker på, jag 
har lätt för att jobba med alla. 
Fredrika har alltid varit intresserad av mat.  När 

hon gick en livsmedelsutbildning på yrkesgymnasiet fick 
hon prova på att stycka kött och ”blev fast”. Via ett jaktlag 
lärde hon sig också stycka älg, rådjur, vildsvin och hjort.

Men köttet är numera ett fritidsintresse. Fredrika gillar 
att laga mat med familj och kompisar.

– Just nu gör jag ofta kött med rödvinssås och potatis, 
gärna ugnsrostad. Till det min egen tomatsallad och hem-
bakt foccaicabröd, säger Fredrika. 

Och ja, kollegorna kastar ofta avundsjuka blickar på inne-
hållet i hennes lunchlådor …

FOTO: JOAKIM GUSTAFSSON

”Jag visste
 inget om sågning 

när jag började men 
har lätt för att lära 

mig nya saker.”

Fredrika Finsholm och kollegan Emil Wiman.
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MER OM FREDRIKA 
Ålder: 26 år.

Gör: Sågverksoperatör på Setra Nyby

Bor: I bostadsrätt i Uppsala.

Familj: Föräldrar, två syskon och tre 
bonussyskon.

Fritid: Mat och dryck, hänga med 
kompisar

Äter gärna: Kött! Gärna med ugns-
rostad potatis, rödvinssås och tomat-
sallad. Charkuterier, ostar och räkor.

Kollar på: Tredje säsongen av The 
Boys på Amazon Prime.

TVÅ SÅGAR I EN
Setra Nyby använder delning-
ningssågen HewSaw SL250. Den 
är utrustad med 3+3 servostyrda 
snitt för sågning av 2+2 bräder 
samt uppdelning av centrum. 

Vid delningssågning med fler 
snitt än 6 monteras slavklingor 
med distansringar på de inre 
eller yttre klingorna. Med denna 
funktion kan man producera 
med sågmaskinens ena halva 
medan den andra är utdragen för 
verktygsbyte/service. 

På bilden syns ett verktygsbyte 
på vänster sida medan den högra 
sidan på delningssågen är i drift.

FAKTA
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Marko Järvinen började som svetsare på Veisto 
år 2000 när han var 17 år. Efter värnplikten 
kände han sig han redo för större utmaning-

ar och började plugga till civilingenjör.
– Jag var nyfiken på tekniken bakom såglinjerna och 

även på våra kunders anläggningar, säger Marko som 
jobbade extra på Veisto under studierna.

Efter fem och ett halvt år tog han examen och bör-
jade som servicetekniker på eftermarknadsavdelningen, 
där han arbetade både med service och nyinstallationer.

– Jag har alltid gillat att åka ut och träffa kunderna.
Hårt arbete lönar sig och 2015 utsågs Marko till chef 

för eftermarknadsavdelningen. Sedan sommaren 2022 
har han titeln teknisk direktör och leder bland annat 
designteamet. Men att bli chef har aldrig varit ett uttalat 
mål.

– Jag försöker att alltid göra så gott jag kan, och har 
tagit chansen när den dykt upp.

Nu brinner Marko för att ge andra anställda med 
starkt driv en chans att utvecklas inom Veisto.

– Kunde jag så kan de, säger han ödmjukt.
Efterfrågan på Veistos maskiner har aldrig varit så 

stor som i dag. Marko Järvinen lyfter fram att Veisto-
teamet gjort ett bra jobb i många år, något som nu bär 
frukt.

–  Sågverksägare pratar med varandra och jämför 
volymer och maskiner och vet att vi levererar det vi 
lovar.  Vår medvetna satsning på eftermarknaden är 
också en viktig förklaring, inte minst att vi är lyhörda för 
kundernas behov.

MARKO JÄRVINEN

Han började på Veisto redan som 17-åring. I dag han titeln teknisk 
direktör och leder designavdelningen. ”Jag har tagit chansen när 
den dykt upp”, säger Marko Järvinen.

För att klara den ökade efterfrågan har Veisto gjort stora  
investeringar i ökad kapacitet i fabriken och har ökat anta-
let anställda med 50 personer de senaste två åren.

Vilken ny teknik kan vi se fram emot de 
kommande åren?
– Vi arbetar hela tiden för att våra kunder ska få effektivare,  
snabbare och stabilare produktion. Samtidigt har vi ökat 
vårt fokus på att hålla energiförbrukningen nere. Ett kon-
kret exempel är att vi kan variera det hydrauliska trycket 
på axlarna utifrån behov, vilket minskar energiåtgången.

Hur är det att arbeta med teamet i Sverige?
– Det flyter på väldigt väl, en bra mix mellan hårt arbete 
och många skratt. Samtidigt känns det bra att mycket av 
projektledningen för svenska nyinstallationer nu tas över av 
det svenska teamet, inte minst på grund av språket.

Jobbet innebär en hel del resor. Innan pandemin var han 
uppe i 140-200 resdagar per år.

– Mitt mål är att försöka hålla nere resorna lite, inte 
minst för fruns och barnens skull. Yngsta sonen är bara  
2,5 år och dottern 7 år.

Vad gör du annars när du inte jobbar?
– Jag tycker om att köra skoter och fyrhjuling.  Förut jagade 
jag men det har inte blivit så de senaste åren. Sedan gillar 
jag gamla amerikanska bilar, jag har en Ford Mustang från 
1965 som står i garaget men har haft svårt att få tid att fixa 
den. Det tar nog ett år på heltid, så det kanske blir min son 
som en dag gör det i stället!

”Vi är lyhörda för 
kundernas behov.”

Claes 
Backlund

Magnus
Karlsson
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”Vi är lyhörda för 
kundernas behov.”

Marko Järvinen,
 teknisk direktör 

Veisto.

andra samma chans

I MÅNADSSKIFTET AUGUSTI-SEPTEMBER ställde HewSaw ut på Trä & Teknik i Göteborg.
– Det var fantastiskt roligt att få träffa kunder och andra från branschen live igen, summerar vd Claes 

Backlund, som bemannade montern tillsammans med Magnus Karlsson, teknisk säljare, samt Sami Helminen 
och Lotta Jeskanen från moderbolaget. Besökarna fick ta del av HewSaws senaste teknik som väljs av allt 
fler – och allt större – sågverk. 

– Vi har haft en fantastiskt fin utveckling de senaste åren. Nu ser vi fram emot att träffa branschen på 
Sawtecdagarna 2023, säger Claes Backlund.

Summering av Trä & Teknik och uppladdning för Sawtec

ÄNTLIGEN MÄSSA! Datum och 
orter som gäller 

för Sawtec dagarna: 
18-19 jan i Umeå, 
8-9 feb i Örebro, 

1-3 mars i Ronneby.
Magnus
Karlsson
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LogIn 1R•2R•3R
Rundvridare i världsklass

Mekanisk utrustning inkl:
• Stockrundvridare av rotortyp med dubbla rotorer samt centreringsrullar 

mellanrotorerna. Rotor 1 är huvudrotor medan rotor 2 är hjälprotor. Slangupprullning 
sker på upprullningshjul för rotor 1 och 2. Rotor 1och 2 drivs av en vattenkyld elmotor. 
På rundvridaren sitter det en separat hydraulpump för ett sk Closed Loop System 
(CLS) som ger hydraulflöde till rotorernas matarvalsar.

• Matningshastighet max 220 m/min
• Min stocklängd 2,4 m
• Max stocklängd 6,1 m
• Min toppdiameter 80 mm
• Max rotdiameter 550 mm

HewSaw LogIn 1R, 2R 
och 3R är HewSaws 
mest smarta och 
flexibla rundvridare. 
Maskinens konstruk-
tion och automatise-
ring ger ett effektivt 
intag med hög preci-
sion. Den moderna 
optimeringslösningen 
försäkrar det bästa 
utbytet från varje 
stock.

Motorer:
• Motor, drift rotor 1 Vattenkyld elmotor 96 kW med 2900 Nm
• Motor, drift centr.rullar 2x 5,5 kW, frekvens
• Motor, drift rotor 2 Vattenkyld elmotor 96 kW med 2900 Nm
• Motor hydraulpump, cylindrar 18,5 kW, frekvens
• Motor hydraulpump, hydr.motorer 22 kW, frekvens (integrerat CLS)
• Vikt >10.000 kg

HEWSAW RUNDVRIDARE (2R) TEKNISK SPEC.

Om rundvridaren heter 
LogIn 1R, 2R eller 3R 
beror på på hur många 
rotorer den är utrustad 
med. Antalet rotorer 
påverkar matnings-
hastigheten.
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Automationsteknikern 
Rasmus bryter ny mark
Rasmus Jakobsson utgår från hem- 

makontoret i Bengtsfors, Dalsland, 
och har hela världen som arbets-

plats.
– Det känns roligt och var en av anled-

ningarna till att jag sökte jobbet när en kom-
pis tipsade mig om att det låg ute.

Första uppdraget var en installation 
för Rågsveden-Sveden Trä i Äppelbo, Dalarna.

– Och nu senast var jag med och instal-
lerade en linje på Keitiele Timber i Finland. 
Jag var där ungefär fyra veckor. Jag trivs bra 
med att ligga borta och sedan komma hem 
och vara ledig eller jobba hemifrån, berättar 
Rasmus. 

Efter utbildningen till el- och automa-
tionstekniker jobbade han som elektriker 
och ledande montör på installationsföretaget 
Assemblin.

I sitt nya jobb får han bland annat för-
djupa sig i programmering.

– Det är kul att utvecklas och lära sig nya 
saker, säger 24-åringen.

Rasmus är HewSaws första el- och 
automations tekniker med bas i Sverige. De 
övriga specialisterna finns i Finland.

– Nu slipper våra svenska kunder prata 
engelska och mina finska kollegor behöver 
inte resa hit lika ofta, konstaterar Rasmus.

På fritiden umgås han med sin särbo och 
tillbringar gärna tid på sjön.

– Jag gillar att fiska från båt. Oftast blir 
det i Vänern eller sjön Lelång hemma i 
Bengtsfors. Och så åker jag wakeboard, säger 
Rasmus Jakobsson.

Nytt ansikte

”Det är kul 
att utvecklas 
och lära sig 
nya saker.”

RASMUS JAKOBS SON

I slutet av augusti började Rasmus 
Jakobsson på HewSaw. Han är 
koncernens första el- och automa-
tionstekniker som har basen i 
Sverige. 

– Det underlättar för kunderna 
här hemma, säger 24-åringen, som 
gärna kopplar av med fiske och 
wakeboard. 

Rasmus vid installationen 
av HewSaw SL 200 2.2 på 
Keitiele Timber i Finland. 
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Vilken roll spelar skogsindustrin för att 
skapa ett hållbart samhälle? 

Bothnia Bioindustries Cluster, 
BOBIC, är en kraftsamling för utveckling av 
den skogsindustriella värdekedjan i Norra Väs-
terbotten och Norrbotten.

I ett projekt tillsammans med industrin har 
materialströmmarna från sågverken i regionen 
kartlagts. 

– Målet är att öka nyttan av och värdet på  
sidoströmmarna, säger Ulf Westerberg, inno-
vationsledare på projektägaren Piteå Science 
Park.

Ett intressant spår är produktion av bioba-
serat flygbränsle.

– Vi utreder förutsättningarna för kommer-
siell tillverkning av biojet. Det långsiktiga målet 
är att ett bioraffinaderi etableras i regionen, 
säger Ulf Westerberg. 

En utmaning är att få fram tillräckligt stora 
mängder råvara. Grot (grenar och toppar) som 
i dag lämnas kvar i skogen vid avverkningen är 
en viktig råvarukälla, men det behövs mer.

Något som innebär att en del av sido-
strömmarna från sågverken, som i dag bland  
annat eldas upp som flis, behöver tas i an-
språk. 

– Tanken är att öka värdet på sidoström-
marna genom att förädla dem från enkla 
energibärare till biobaserat flygbränsle, säger 
Ulf Westerberg.

Arbetet med att sälja in idén till kom-
mersiella aktörer är i full gång. 

När kan en anläggning för grönt bio-
bränsle i Västerbotten eller Norrbotten 
vara verklighet?

– Målet är att starta en konceptstudie 
under nästa år. Därefter tar det ytterligare 
fyra-fem år innan en anläggning kan vara på 
plats, säger Ulf Westerberg. 

Bothnia Bioindustries Cluster finansieras 
av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 
Region Norrbotten, Piteå kommun, Läng-
manska företagarfonden och Sparbanken 
Norrbotten.

 

Hur maximerar vi nyttan av det  
som plockas ut ur skogen? Det ska  
ett EU-finansierat samarbetspro-
jekt ta reda på. ”Grönt flygbränsle 
är ett intressant spår”, säger Ulf 
Westerberg, innovationsledare på 
Piteå Science Park.

Vill göra flygbränsle av 
skogsindustrins sidoströmmar


