
 
 

Hej! 

Som du kanske känner till arbetar sedan ca 1,5 år tillbaka en arbetsgrupp bestående av chefer 

och fackliga representanter med att försöka skapa ett nytt lönesystem för Pappers 

avtalsområde i Skoghall. 

  

I arbetsgruppen ingår.  
Bertil Ramström, sektionsordförande Pappers Massa 

Marie Morin, Produktion 

Jonas Frostvik, sektionschef Renseriet 

Fredrik Skålberg, sektionsordförande Pappers Kartong 

Mats-Ola Persson, sektionsordförande Pappers UH 

Tommy Lehn, Processingenjör Kartong 

Per Eriksson, HR 

  

Arbetet kommer ske i olika steg. Vi har kommit en bit men mycket arbete återstår. Vi i 

arbetsgruppen har beslutat att nästa steg i lönesystemsarbetet ska vara att vi under hösten 

ska arbetsvärdera alla befattningar inom Pappers avtalsområde i Skoghall med 

arbetsvärderingssystemet BVA. 

  

BVA är anpassat för processindustrin och används av de flesta andra Stora Enso bruk i 

Sverige. Syftet med arbetsvärderingen är att fastställa svårighetsgraden i varje befattning. 

Då använder man BVA och tittar bl.a. på vilken grad av ansvar, problemlösning, kontakter, 

arbetsmiljö m.m. som finns i befattningen.  Arbetsvärderingen kommer genomföras i 

november av oss som arbetsgrupp tillsammans med en BVA- konsult från AON Hewitt som 

heter Håkan Fryklund. 

  

Arbetsvärderingen sker på följande sätt: 
* Genomgång av befattningsbeskrivningar 

* Intervjuer med chef och medarbetare som arbetar i respektive befattning 

* Vid behov, besök på arbetsplatsen 

  

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på personer vi önskar intervjua för varje befattning. Det 

nästa som sker är att dessa personer kommer få en mailinbjudan av Per Eriksson på HR där 

man får tacka Ja eller Nej till deltagande. De som tackar Ja till att delta får sedan ett nytt mail 

med vilka datum och tider som gäller i november. Alla som ska intervjuas kommer bjudas 

in till ett informationsmöte i oktober där arbetsgruppen går igenom de olika faktorerna i 

BVA och beskriver hur en arbetsvärdering utförs. 

  

Du får gärna kontakta någon av oss i arbetsgruppen om du har några frågor kring detta. 
 


