
Petter Sundqvist
2000-2005 Programmet för personal och

arbetslivsfrågor, 160p, Filosofie magister, Umeå

universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET

2017-08- General Manager HR Komatsu Forest (KF Globalt)

2014-06-01-2017-08 HR Specialist och Safety manager. 

2010 till 2014-06-01 HR Generalist. Komatsu Forest Sweden och 
AB 

2009-2010-12-07 Arbetsförmedlare (Bransch) 
Arbetsförmedlingen. 

2007 – 2009-03-23 HR Business Partner. Volvo Lastvagnar Umeå. 

2007 Personalspecialist på Volvo. Manpower AB 

2006 – 2007 Arbetsförmedlare. 

2005 - 2006 Kandidatansvarig. Manpower AB Umeå. 

2004 Personalavdelningen. Riksdagsförvaltningens 

2003 Personaladministratör. Milko ekonomiska 
förening. 

1991- 2002 Stf förman och Produktansvarig Milko 
ekonomiska förening. 

. 



VÄLKOMMEN 
TILL KOMATSU FORESTVälkommen 

till 
Komatsu 

Forest



Material och miljö
Dagens högt ställda miljömål för produktionen finns med i planeringen av den nya fabriken. Målet är att bli CO2 neutrala i vår produktion. Anläggningens läge ligger bra till 
för en bättre logistiklösning med järnvägstransporter.

NY Anläggning

Vi kommer att bli ETT Komatsu-forest. Detta är konceptet bakom Komatsu Forest One. Med det menar vi att all produktion sker på ett ställe, på en linje, det 
är ett steg framåt för miljön och ett steg framåt för jämlikhet och integration.Det är kärnvärdet i Komatsu LTD: s produktionsverksamhet som genomsyrar 
designen av den nya fabriken. Den nya anläggningen kommer snabbt att kunna möta förändringar och anpassa sig till företagets behov, både på fabriken 
och på kontoret. Produktionslinjen får en effektivare process samtidigt som den ger en bättre kvalitet.

Fokus på mötet mellan människor
Vi fokuserar på att vara en öppen och flexibel fabrik/arbetsplats med extra fokus på miljö och arbetsmiljö. Vi vill skapa en arbetsplats som uppmuntrar till det personliga 
mötet mellan människor med naturliga mötesplatser. Lokalerna främjar rörelse som uppmuntrar till ett flöde för att främja samverkan. 



 Vi är en av världens största tillverkare 
av skogsmaskiner och finns 
representerade på alla viktiga 
skogsmarknader

 Vi arbetar hela tiden för att reducera 
miljöpåverkan

 Vi har ett heltäckande utbud av 
maskiner, tjänster, service och 
reservdelar för det moderna 
skogsbruket

 Vår målsättning är att maximera 
lönsamheten för skogsbolag och 
entreprenörer 

 Vår vision är att vara den 
professionella skogsmaskinsägarens 
oumbärliga partner 

Vi är Komatsu Forest



Företagsfakta

Komatsu Forest
 En av världens största tillverkare av 

skogsmaskiner 

 Grundat år 1961

 1500 anställda 

 Fabriker i Umeå och Chattanooga, USA

 Nettoförsäljning 436 miljoner EUR 2014

 Ägs av Komatsu Ltd

Komatsu Ltd
 En av världens största tillverkare av 

entreprenad-, gruv- och 
anläggningsmaskiner.

 Grundat i den japanska staden Komatsu 
år 1931

 64 000 anställda

 54 fabriker över hela världen

 Nettoförsäljning 20,7 miljarder USD 2012



Komatsu Forest i världen
HQ & Fabrik i 
Umeå, Sverige

Australien

Sydafrika

Indonesien

Nya Zeeland

Brasilien

Chile
Uruguay

USA

Kanada

Ryssland

KF Russia

KF Brazil

KF CE

KF N.A.

KF Australia

KF U.K.

KF Norway

KF Finland

Dealers
Komatsu Forest



Från ritbord…

Passion för tekniken är ett av våra ledord. 

 På Komatsu Forests 
konstruktionsavdelning i Umeå utvecklas 
morgondagens maskiner. 

 Vi tror att kunderna bäst vet vad som 
behövs i skogen. Därför är de också med 
och påverkar produkternas utveckling.

 Innan en produkt lanseras genomgår den 
flera år av praktiska tester i fält för att 
säkerställa funktionen och vi har ett 
särskilt testcenter där vi testar en 
maskins hela livscykel på 2 månader. 



…till färdig maskin

 På lagret organiseras delarna och 
förbereds så att rätt del kommer 
till rätt ställe på monteringen.

 På monteringen finns det en 
avdelning för skördare, skotare 
och kranar samt en för aggregat.

 Delarna sätts ihop på olika 
stationer och monteras sedan på 
maskinerna. 

 Vi har ett omfattande 
kvalitetsarbete runt produktionen 
för att kunna säkerställa produkter 
av högsta kvalitet.



Det är vi som ligger bakom
Vi på Komatsu Forest arbetar med ett starkt fokus 
på att fortsätta utvecklas och ligga främst i vår 
bransch när det gäller innovation, effektivitet, miljö 
och kvalitet. 

För att kunna leverera produkter och service med 
hög kvalitet måste det finnas drivna och innovativa 
människor bakom.

Och vi är övertygade om att genom ett inkluderande 
förhållningssätt rustas vi att se och hantera 
utmaningar på ett mångfacetterat sätt. Vår strävan 
är att främja mångfald.

Tillsammans bildar vi ett starkt team som bidrar till 
våra kärnvärden

 Passion för teknik

 Förståelse för kundens verksamhet

 Fokus på skog



Jobba hos oss

Vill du arbeta i en kreativ miljö där det 
värdesätts att du tar egna initiativ och 
gärna samarbetar med andra – då är 
Komatsu Forest en arbetsplats för dig.

Vad mer finns hos oss?

• Goda utvecklingsmöjligheter

• Global rörlighet

• Internationella kontakter

• Teamwork

• Engagemang och driv

• Fokus på kvalitet och ständiga 
förbättringar



Yrkesroller inom Komatsu Forest
 Konstruktörer
 Programutvecklare
 Prototyputvecklare

 Montörer
 Truckförare
 Lagerarbetare

 Logistiker
 Administratörer
 Ekonomer
 Inköpare
 Projektledare
 HR

 Marknadsförare
 Publikatörer
 IT-tekniker
 Försäljare

 Testförare
 Instruktör
 Mekaniker
 Tekniker
 Reservdelssäljare

 Kvalitetstekniker
 Produktionstekniker
 Planerare



Varför jämställdhet?
• Olikheter som en styrka och ett konkurrensmedel.

• Hantera utmaningar på ett mer mångfacetterat sätt. 

• Olika perspektiv, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ökar 
t.ex. våra möjligheter att kunna se och förstå våra kunders behov 
och förstärker innovationskraften att hitta nya kreativa innovativa 
produkter och tjänster med hög kvalitet till kunder i hela världen. 

• Brand management och employer branding

• Att locka de skickligaste till en ”överhettad” arbetsmarknad och 
åldrande befolkning

• Dessutom bidrar våra olikheter till en intressantare och roligare 
arbetsplats.



Historia

Anställdes på Komatsu Forest Sweden HB -> Jämställdhetsgruppen

2010-2011 Reste runt på verkstäder = motstånd

2011-2012 Fortsatt motstånd -> Uteslutande

2012 -> Tydlighet från ledningen att detta är en viktig och prioriterad fråga

Jämställdhet i siffror KFAB

2013-01-01
Tot Kv      12,7%
Koll Kv 10,0%
Tjm Kv 16,0%

2021-01-01
Tot Kv      14,5%
Koll Kv 13,0%
Tjm Kv 20,0%



Aktiviteter
2012
Föreläsningar om trakasserier för alla anställda
Bordsryttare som stod på alla fika- och lunchbord runt i hela verksamheten. Dessa 
bordsryttare problematiserade och ställde frågor inom området jämställdhet

2013
Startade ett samarbete med normstorm för att synliggöra brister i organisationen 
gällande jämställdhet

2014 
initierades en fördjupning i ämnet sexism. Alla chefer var tvungna att ta denna fråga 
med sina medarbetare utifrån ett framtaget utbildningsmaterial gällande sexism.

Under detta år var vi även med i ett projekt som hette ”Från macho till modern”. I 
detta projekt jobbade vi internt i vår verksamhet men större delen av projektet gick 
ut på att analysera hur skogliga jobb uppfattades externt av exempelvis elever på 
gymnasial nivå.



2015
Under hösten startades ett samarbete med Luleå universitet med titeln ”Inkluderande 
tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”. Detta projekt, ”Den Hållbara 
Arbetsplatsen”, sträcker sig under 2015–2017. Syftet med projektet är att ta fram vilken 
arbetsplats vi vill ha, förena människa, miljö och maskin. Avsikten är att se tydliga fysiska 
förändringar på arbetsplatsen, arbeta med företagskulturen t ex synliggöra sexism, lära 
mer om jämställd kommunikation på intern- och externwebben, samt att finna former för 
fortsatt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Projektet omfattar en begränsad del av 
verksamheten för att sedan kunna använda resultatet för spridning i organisationen.

2016
Det genomfördes en utbildning i psykosocial arbetsmiljö för arbetsledare.
Arbete med likabehandlingsplanen.
Säkerhetsvandring på arbetsplatsen i Umeå.
Översyn gjordes av annonser för rekrytering.

Aktiviteter



2017 
Komatsu Forest AB uttalanden via press där vi tydligt tar ställning om att vi jobbar aktivt 
mot kränkande särbehandling. Vi ställer krav gentemot våra samarbetspartner ska arbeta 
aktivt med kränkande särbehandling.
En tvärfunktionell grupp med kvinnor samlas av fabrikschef och HR i Umeå för att få in 
aktuell information om hur kvinnor upplever sin arbetssituation inom företaget. 

2018 
Genomförde Komatsu en stor utbildningsinsats tillsammans med Vkna. Vi utbildade över 
250 medarbetare inom jämställdhet och mångfald. Detta medförde att andelen som 
svarade vet ej på frågan om Komatsu aktivt arbetar med jämställdhet i 
medarbetarundersökningen minskade från 12 % till 7 %. 

En del andra företag och organisationer följer vårt projekt med stort intresse och vi har haft 
studiebesök hos oss för att berätta om satsningen och utfallet. 

Aktiviteter



2019 
har vi tagit fram nya bilder och texter för exempelvis rekrytering och marknadsföring via 
sociala medier för att vara en mer attraktiv arbetsgivare för alla.
Likabehandlingsgruppen bidrar med ett ”likabehandlingsperspektiv” i KF1-projektet och har 
bland annat gått virtuella trygghetsronder och lagt in förslag om förbättringar utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv.
Komatsu Forest AB uttalar sig i media om att vi jobbar aktivt i dessa frågor då en 
konkurrent skapat oro i branschen angående jämställdhet.
Likabehandlingsgruppen jobbar aktivt med att delta i utbildningar, seminarier och att hålla 
interna/externa föreläsningar om vårt mångfaldsarbete på företaget.

2020

Revision gällande jämställdhet tillsammans med Skogstekniska klustret

Aktiviteter



https://www.komatsuforest.se/om-oss/jobba-hos-oss

Nuläge

https://www.komatsuforest.se/om-oss/jobba-hos-oss
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