Skarpa uppdrag
Sofidel Sweden AB ligger i Kisa i Östergötland. Hos oss jobbar
ca 200 människor. I vår fabrik tillverkar vi mjukt papper så kallad tissue
som görs om till toalett- och hushållspapper i vår fabrik. Vi säljer även
tissue till andra företag som använder vårt papper till blöjor, servetter,
sjukhusprodukter och liknande. När pappret är färdigt rullas det upp
på stora rullar. Vi säljer de stora rullarna med papper till våra interna
och externa kunder. Ibland blir det tyvärr fel på pappret som vi gör.
Då kan vi inte sälja det. Det mesta av det som blir fel kan vi göra om
men ibland går det inte, dessutom kostar det mycket att göra om tissu
en en gång till. Vad skulle du göra om du hade tissue?

Tips på frågor att diskutera i klassrummet
Vad är spill och hur kan det uppstå?
Vad är ett hantverk och kan du nämna något hantverksyrke?
Kan ni nämna några kvinno- eller mansdominerande yrkesområden?
Finns det för- resp. nackdelar med jämställda arbetsplatser?
Uppdrag F-3
När vi tillverkar vårt papper arbetar vi för att använda så mycket som möjligt
att materialet, men trots det så uppstår det ett naturligt spill av mjukt papper.
Vi vill att du hjälper oss att komma på vad vi skulle kunna göra med vårt spill.

Uppdrag 4-6
Att tillverka mjukt papper är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. Eftersom det
tar lång tid att lära upp personal och vi behöver deras erfarenhet så är det viktigt
för oss att få behålla personalen så länge som möjligt. Nu behöver vi din hjälp
med att komma på hur vi ska få personalen att trivas ännu bättre på sin
arbetsplats och därmed stanna kvar hos oss under en längre tid.

Uppdrag 7-9
Idag har vi en mansdominerad arbetsplats där vi aktivt försöker få fler kvinnor/
tjejer att vilja börja arbeta hos oss. Dels för att spegla samhället, men främst för
att få en bättre arbetsmiljö med lägre personalomsättning. Nu vill vi ha dina bästa
tips på hur vi som företag kan göra för att attrahera fler kvinnliga medarbetare till
vår produktion, tex för att bli maskinförare?

Läs mer om
företaget på
www. swedishtissue.se

