Av Anne Nilsson, www.argentum.se, juni 2010

Lantmännen: ”Argentums styrka är att de är riktigt stora inom
kemikaliehanteringssystem”
Här intervjuas Camilla Karlsson, koordinator för hållbar utveckling inom Lantmännenkoncernen, om kemikalier och samarbetet med Argentum.
Varför är det viktigt att arbeta med kemikaliefrågor just för er?
– Vi är en stor organisation med verksamheter inom många olika områden och en omfattande
kemikalieanvändning. Genom att samordna arbetet och jobba centralt minskar vi våra risker,
effektiviserar verksamheten och reducerar kostnaderna. Vårt kemikaliearbete utgör också en
del av Lantmännens arbete med att ta ansvar från jord till bord.
Vilken konkret nytta har ni av samarbetet med Argentum?
– För att vi på Lantmännen bättre ska kunna ha kontroll och säkerställa att vi uppfyller alla
lagkrav behöver vi ha en gemensam kemikaliedatabas, som svarar upp mot kraven som ställs
på verksamheterna inom koncernen. Argentum kan hjälpa oss med det här genom deras
system Chemsoft och ger oss dessutom hjälp med datatekniska och kemtekniska lösningar.
Deras årliga kundforum är också värdefullt. Där träffas alla kunder under två dagar om året
för att diskutera prioriterade utvecklingsområden. Vi användare får då också möjligheter att
utbyta erfarenheter med varandra. Lantmännen är även med i Argentums referensgrupp
tillsammans med åtta andra kunder, som utgör ett tvärsnitt av alla deras användare.
Varför har ni valt att jobba tillsammans med just Argentum?
– När vi 2007 bestämde oss för att alla verksamheter inom Lantmännen skulle ha ett
gemensamt kemikaliesystem, var flera av dessa redan nöjda användare av Chemsoft. Efter att
vi hade tittat på andra alternativ kom vi fram till att Argentums system, med dess utvecklade
funktioner och flexibilitet, bäst motsvarade våra behov. Förutom att enbart vara en databas är
Chemsoft också ett verktyg i vårt kemikaliearbete med ständiga förbättringar och
uppföljningar. Det som vi uppskattar extra mycket är att allt i våra säkerhetsdatablad är
sökbart. Det går exempelvis att söka efter produkter och ämnens egenskaper.
Hur upplever ni bemötandet från Argentums sida? Deras engagemang? Deras
kompetens inom kemikalieområdet?
– Argentum har mycket god kompetens och är uppdaterade på lagstiftningen inom
kemikalieområdet. De finns också alltid tillhands för frågor och stöd. Vi känner oss trygga
med dem och samarbetet fungerar väldigt bra.
Vad tycker ni Argentum kan bli ännu bättre på?
– Argentum är jätteduktiga på att ta fram nya lösningar och moduler, men det är viktigt att de
lägger lite tid och ser till att alla funktioner fungerar optimalt innan de går vidare med nya
utvecklingar. Och när de tar fram nya processer och lösningar tillsammans med kunden kan
den processen snabbas upp lite.

Skulle ni vilja rekommendera andra medelstora och stora organisationer att använda
Argentum i sitt kemikaliearbete? Motivera.
– Vi kan varmt rekommendera Argentum. De har ett mycket bra kemikalieverktyg som ger
medelstora och stora organisationer möjligheter att anpassa systemet efter deras krav. Det
finns stor potential till bra uppföljning. Att många andra företag använder sig av Argentums
tjänster är också en positiv aspekt. En av deras styrkor är just att de är stora inom det här
området. Argentums system är lite dyrare än andra, men istället får man många fler funktioner
och därigenom större nytta.
Hur ser ni på ert framtida samarbete med Argentum? Kan ni tänka er att utöka
samarbetet inom kemikalieområdet?
– Vi har ett mycket gott samarbete idag med Argentum. I framtiden kommer vi att överväga
att köpa fler tjänster än vi gör idag, exempelvis inom it-support och kemisk expertis. I
framtida förhandlingar kommer vi absolut se över de möjligheterna.
Hur tycker ni det har fungerat att införa Argentums kemikaliehanteringssystem
Chemsoft fullt ut i en så pass stor och diversifierad organisation som Lantmännen?
– Med täta kontakter och uppföljningar har det fungerat bra. Vi gick in i systemet 2007 och
har haft en intern person som har skött alla utbildningar inom koncernen, och som också har
varit länken mellan Chemsoft och våra verksamheter tillsammans med vår hållbarhetschef.
Med en större insats under 2009 är samtliga svenska verksamheter inne i systemet. Vi kan nu
blicka framåt och gå vidare i effektiviseringsarbetet. Våra danska verksamheter går in 2011.
Chemsoft är det system som kommer att användas i alla nordiska verksamheter, där
Lantmännen också har sin bas. Nyckeln för att det ska bli framgångsrikt är ett ordentligt
implementeringsarbete och utbildning.
FAKTA/Lantmännen
Verksamhet: Lantmännen ekonomisk förening är en av Nordens största koncerner inom
livsmedel, energi och lantbruk med verksamheter i 18 länder. Koncernen ägs av 37 000
svenska lantbrukare. Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen.
Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till
exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer. Lantmännen är verksam i alla
delar av värdekedjan – från jord till bord.
Huvudkontor: Stockholm
Vd och koncernchef: Per Strömberg
Antal anställda: 10 500
Omsättning: 35,1 miljarder kronor
FAKTA/Samarbetet med Argentum
Lantmännen är en av de största koncernerna som använder Argentums system Chemsoft för
att hålla ordning och reda på sina kemikalier. Lantmännen har under ett antal år arbetat med
att införa Chemsoft i koncernens olika delar och samtidigt skapat rutiner samt medvetenhet
för kemikaliefrågorna. År 2007 bestämdes att samtliga verksamheter inom den nordiska
verksamheten skulle ha ett gemensamt kemikaliehanteringssystem, Chemsoft.
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