Holmen

Kundcase

“Argentum är den
mest heltäckande
leverantören”
– Jan Erik Winlund, ansvarig
produktsäkerhet och REACH

Holmen

Holmen är en börsnoterad
skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och
trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi.
Koncernen äger också skogsoch krafttillgångar. Dotterbolagen Holmen Paper och Iggesund
Paperboard svarar tillsammans
för 80 procent av Holmens nettoomsättning. Egen skog ger
merparten av virkesråvaran.
Produktion sker i tre länder. Holmen har fyra produktionsanläggningar i Sverige samt en i vardera
Storbritannien och Spanien. Viss
efterbearbetning sker i Nederländerna och Frankrike. Egna
försäljningsbolag finns i flera europeiska länder. Cirka 90 procent
av produktionen säljs inom Europa. Huvudkontor: Stockholm
Vd: Magnus Hall
Antal anställda: 4 600
Omsättning: 18 miljarder kronor

Varför är det viktigt att arbeta
med kemikaliefrågor just för er?
– För oss inom Holmen är det
avgörande att kemikaliehanteringen sker på ett säkert sätt ur
arbetsmiljö- och miljösynpunkt.
Inom affärsområdet Iggesund
Paperboard är även produktsäkerheten central. Det beror på att
vi säljer produkter för tillverkning
av livsmedelsförpackningar samt
vissa andra specialområden med
skärpta krav.
Att ha ett väl fungerande kemikaliehanteringssystem
underlättar
för oss att bedöma riskerna så att
vi undviker att skada såväl medarbetare, miljö som konsumenter.
Vilken konkret nytta har ni av
samarbetet med Argentum?
– Informationen om våra kemikalier blir lättillgänglig inom företaget,
inte bara för oss som gör kemikaliebedömningar utan för samtliga
våra operatörer. Det är viktigt att
jobba förebyggande så att ingen

skadas av de kemiska produkter
som vi använder. Vi bedömer dem
ur säkerhetssynpunkt och för det
behöver vi underlag. De hittar vi
oftast i Argentums system Chemsoft, som är ett enkelt och effektivt
hjälpmedel. I systemet finns funktioner för godkännande av produkter, riskbedömningar och vid behov substitution.
Genom sökfunktionerna kan vi
också enkelt se om våra kemikalier eller ämnena i kemikalierna
finns med på några av de begränsningslistor som finns i olika
lagar och förordningar. Det är till
mycket stor hjälp för oss, för hittar
vi något där måste vi fundera över
alternativ.
Varför har ni valt att jobba tillsammans med just Argentum?
– Vi hade kommit i ett läge då vi
var tvungna att hitta ett alternativt
kemikaliesystem. Efter en utvärdering av de olika aktörer som
fanns på marknaden, kom vi fram

till att Argentums Chemsoft var
bäst. Det uppfyllde våra krav framför allt med avseende på funktionalitet och användarvänlighet.
Idag finns det enligt vår bedömning inget annat system som är
lika långt utvecklat som Chemsoft.

särskilt när det gäller funktionerna.
Även om vi idag inte ser ett behov
av en del funktioner, kan vi lära
och dra nytta av det som andra behöver och som läggs till systemet.
Det bidrar också till en förbättring
av vårt sätt att arbeta på.

Hur upplever ni bemötandet från
Argentums sida? Deras engagemang? Deras kompetens inom
kemikalieområdet?

Hur ser ni på ert framtida samarbete med Argentum? Kan ni tänka er att utöka samarbetet inom
kemikalieområdet?

– De är jättebra att jobba med.
Kompetenta när det gäller både
systemfunktioner och sidofunktioner, som till exempel utbildning.
Vi är ganska nya på Argentum,
men sedan flera år tillbaka har jag
arbetat tillsammans med personer
inom Argentum i gemensamma
kemikalieprojekt inom skogsbranschen. Jag känner stort förtroende
för Argentum.

– Är man kund gäller det att hitta
möjligheter till samarbeten. Det
finns säkert områden där vi som
användare tillsammans med Argentum kan få till en vidareutveckling när det gäller system och
funktionalitet. Det handlar också
om att vi vill lära oss mer genom
utbildningar och att vi vill ta del av
deras och andras idéer. Jag har
tidigare deltagit i olika användargrupper – ett väldigt effektivt arbetssätt. Samtidigt som du som
kund kan vara med och prioritera
och ge synpunkter, får systemleverantören värdefull och nödvändig
testning av sina idéer.

Vad tycker ni Argentum kan bli
ännu bättre på?
– Inte så mycket, men en småsak.
Produktbedömningen ska kunna
ske på den nivå som vi själva
väljer. Nu har vi ”lurat” systemet,
genom att gå runt detta. Men jag
tycker att det kan vara en fördel att
ha det på ett annat enklare sätt.
Skulle ni vilja rekommendera
andra medelstora och stora
organisationer att använda Argentum i sitt kemikaliearbete?
Varför?
– Helt klart! Ju fler som använder
det här systemet, oavsett bransch,
desto bättre. Då ökar informationen i databasen och också möjligheterna att utveckla systemet,

Varför tror du att Chemsoft,
Argentums system för kemikaliehantering, är så populärt
inom just skogsbranschen där
runt 90 procent använder systemet?
– Jag tror att det bygger på samma grund som varför vi har valt
att samarbeta med Argentum.
Alltså: huvudsakligen beroende
på systemets funktionalitet och
användarvänlighet. Argentum är
troligtvis idag den mest täckande
leverantören av kemikaliehanteringssysten. De har ett system som

Argentums uppgift är att skapa tydliga och varaktiga fördelar. Från behovsanalys till management.
Från teknik till konsulting och förvaltning. Från att uppfylla krav och behov till tydliga, strategiska
konkurrensfördelar. Vi har idag ett 100-tal kvalificerade konsulter anställda. Huvudkontoret finns i
Skellefteå och övriga kontor i Malmö, Norrköping, och Göteborg.
www.argentum.se | 010-709 90 00 | info@argentum.se

funktionellt sett är det bästa på
marknaden, har lång erfarenhet,
god kundservice och bra utbildning •

Samarbetet mellan Holmen och Argentum
Holmen använde tidigare en
skogsgemensam kemikaliedatabas och systemlösning för att få
ordning och reda i sin kemikalieanvändning. Men de senaste
åren har de stegvis gått över till
att använda kemikaliedatabasen
Chemsoft i hela koncernen och
att låta Argentum ansvara för
att registrera säkerhetsdatablad
för samtliga kemikalier och hålla
dessa aktuella.
Idag har de fullt ut gått över till
Argentums lösning, precis som 90
procent av den svenska skogsindustrin.

