
ÅRSREDOVISNING 2012



2

Att arbeta med en årsredovisning handlar per definition om att blic-
ka bakåt. För en organisation som The Paper Province innebär det 
att man påminns om hur mycket som händer under ett år och hur 
mycket man hinner med. Och det hände en hel del under 2012. The 
Paper Province fick nya medlemsföretag, ett par nya medarbetare 
och en ny styrelseordförande. Arbetet med energieffektivisering blev 
en ordinarie del av vår verksamhet och vi fördjupade kontakterna 
med en rad samarbetspartners. Vi lånade ut professorer, drev inno-
vationsprojekt, bjöd in studenter, utbildade och mycket, mycket mer. 

Samtidigt undrar jag om något verksamhetsår i The Paper Province 
historia handlat mer om att blicka framåt. Om det någonsin tidigare 
varit tydligare att vi lever i en allt mer globaliserad och konkurrensut-
satt värld som ställer nya krav på oss och vår förmåga att utvecklas. 
Jag är övertygad om att vi kan hantera och lösa detta på ett bra sätt. 
Om vi fortsätter att arbeta tillsammans. 

Ett färskt exempel på vårt gemensamma arbete är den Vinnväx-
tansökan vi nyss lämnat in. Den handlar om att ta tillvara den un-
ika kunskap som finns i och runt skogsindustrin i vår region för att 
skapa ett starkt innovationssystem för en mer hållbar och biobaserad 
samhällsekonomi. Och vi är som sagt många som engagerat oss i 
arbetet. 

Tillsammans är och har alltid varit vår styrka. Och det är tillsammans 
vi blickar framåt.

Maria Hollander

Vd, The Paper Province

NU BLICKAR VI FRAMÅT
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Ibland går det fort, ibland tar det lång tid. Ibland gör 
man det själv och ibland tillsammans med andra. 

Innovationer kan uppstå på olika sätt. Stödet från The Paper 
Province kan också se väldigt olika ut. Ibland kan det handla om 
att inte släppa taget om en bra idé.

– 2010 hörde vi talas om en idé att använda mikroalger 
för att producera bioolja av massa- och pappersbrukens 
restprodukter. Sedan dess har vi jobbat både med att hitta 
intresserade aktörer och finansiering av utvecklingsarbetet, 
berättar Magnus Persson, innovationsrådgivare på The Paper 
Province. 

Idag lever algprojektet i allra högsta grad. 14 aktörer bildar 
ett gemensamt konsortium och Vinnova bidrar med fyra 
miljoner så att det nu kan byggas en pilotanläggning vid 
Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn. 

Förhoppningsvis kan algprojektet även inspirera andra inom 

The Paper Province att bolla sina idéer med oss, säger Magnus 
Persson. 

Algprojektet har redan väckt stort intresse i både nationell och 
internationell media. 

Partners i Algprojektet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, The Paper Province, 
Nordic Paper Bäckhammar, Nynas, Karlstads universitet, 
Region Värmland, Head Engineering, Sveriges Lantbruksuni-
versitet, Perstorp Bioproducts, Chalmers Tekniska Högskola, 
Simris Alg, Lantmännen Energi, Kristinehamns kommun och 
Cementa.

Övriga aktiviteter inom  
Innovations- & utvecklingstöd
– Låna en professor 
– Vacuumavvattning

DU KAN INTE MISSLYCKAS OM DU INTE GER UPP

Årsredovisning 2012 | The Paper Province

“
– Nu har vi stora möjligheter 

att utveckla eN tekNik som 
ger miljöviNster och Nya 

affärsmöjligheter för laNdets 
massa- och pappersbruk.

INNOVATIONS- & UTVECKLINGSSTÖD
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The Paper Provinces arbete med 
kompetensfrågor handlar om 
en rad olika saker. Från att öka 
teknikintresset bland unga till att 
erbjuda kurser och utbildningar 
som gör att medlemsföretagen kan 
utveckla sin kompetens. 

Utvecklas kan man också göra genom 
att dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter, och det är precis 
vad medlemsföretagen gör i ”Så gör 
vi” – en handbok med goda exempel 
i kompetensfrågor som gavs ut under 
hösten 2012. 

– Många av medlemsföretagen delar 
samma utmaningar när det gäller kom-
petensförsörjning och förhoppningsvis 
kan handboken vara till hjälp i arbetet. 

Boken innehåller både mallar och konk-
reta tips, råd och exempel och passar 
alla som arbetar med kompetensfrågor, 
säger projektledaren Monica Brandelius. 

Och att handboken varit efterfrågad 
råder det inga tvivel om. Den första 
tryckta upplagan tog snabbt slut, och 
många har även laddat ner pdf-ver-
sionen på The Paper Province hemsida. 

– Vi har fått mycket positiv respons, 
både från HR-chefer och andra med 
personalansvar. Samtidigt har boken 
rönt intresse utanför Värmland. Vi har 
redan fått förfrågningar från andra re-
gioner att komma och prata om boken, 
säger Monica Brandelius. 

Handboken togs fram av The Paper 
Province, Compare, Stål & Verkstad och 

The Packaging Arena som tillsammans 
representerar cirka 300 värmländska 
företag. Dessutom har även Region 
Värmland och Karlstad universitet delt-
agit i arbetet.

Övriga aktiviteter inom  
kompetensförsörjning
– Chalmersresan 
– KAU-resan 
– Arbetsmarknadsdagar  
– Elever skuggade ingenjörer 
– Kompetenskartläggning 
– Teknikcollege 
– Statistik om rekryteringsbehovet 
– HKIS 
– e-nspiration

Årsredovisning 2012 | The Paper Province

“FÖRSTA UPPLAGAN TOG SLUT PÅ NÅGRA VECKOR”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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CITERAT.

”Det är kanske 
naivt att tro att 

papperstidningen 
finns kvar om 20 år, 
men jag råkar tro så.
Peter Hjörne, ägare till bland annat 

Göteborgs-Posten, i Dagens industri.

DEBATTERA.
Välkommen med debattartiklar till Nya Wermlands-

Tidningen. Skriv helst på dator och begränsa dig till 

högst omkring 3 500 tecken. 

Inlägg som skickats till andra tidningar i vårt spridnings-

område publiceras  normalt sett inte, eftersom vi värnar 

om mångfalden.
Skicka dina åsikter till: Nya Wermlands-Tidningen, 

Debatt, Box 28, 651 02 Karlstad, Telefon: 054–19 96 27, 

(kl 14.00–16.00), fax: 054–19 96 00,  

E-post: debatt@nwt.se

ELEVER I KYRKAN. Det är ju snurrigare än 

Lisebergs karusell att myndigheter sitter 

och grubblar över om Fader vår eller Stilla 

natt skulle förvirra eller mentalt störa 

elevers själsliga ro. Nog undrar man om inte 

åtskilliga i stället grubblar över, likt skalden 

Erik Lindorm, hur man brottas med Gud.

Det rör sig om elementär traditionell 

anständighet om respekt för seder och bruk 

och medmänniskors rätt till existentiell 

tanke- och åsiktsfrihet. Vi är många som 

inte längre vill hunsas för att vi har den 

tradition vi har, och dessutom vet vi att  

den traditionen spelat en enorm roll för 

demokratisering och respekt för mänskliga 

fri- och rättigheter.

Europaparlamentarikern Alf Svensson (KD) 

skriver i Expressen.

KLIPPT UR PRESSEN.

DEBATT. Värmland
DEBATT. Årjängs kommun

P
å årets sista kommun-
fullmäktige (kf) 
kommer det med största 
sannolikhet att klubbas 
för en nedläggning av 

bygdeskolorna i Östervallskog 
och Blomskog, då kommun-  
styrelsen, med en reservation 
från Folkpartiet, röstade för att 
godkänna en i allra högsta grad 
undermåligt gjord konsekvens-
analys av nedläggning av dessa 
två skolor. Ledande center-         
partister och en ej partitrogen 
moderat såg till att detta blev 
möjligt, i tätt samarbete med 
Socialdemokraterna.

När ärendet behandlades i 
senaste KF, den 24 november 
skickades ärendet till Barn och 
utbildningsnämnden (Bun) på 
återremiss för en komplettering 
av beslutsunderlaget med krav 
på en ordentlig konsekvens-
analys. Syftet med analysens 
kriterier var i grunden goda.           
Bl a skulle nettobesparingen 
redovisas. Kostnader för ökade 
transporter, befintliga lokaler 
och nya lokaler beräknas. 
Inventering av klasstorlekar och 
behovet av särskilt stöd skulle 
utredas. Beräkning av restid och 
viktigast av allt, beskrivning av 
nödvändig förankringsprocess 
med berörda föräldrar/elever/
lärare skulle göras.

Nu visar det sig att denna 
analys godkändes, med 
reservation från FP, i Bun redan 
22 november! Resultatet av 
analysen visar sig vara under   
all kritik, i flera fall ofullständig, 
felaktig och enbart ett sätt för  
de som vill lägga ner skolorna 
att föra berörda parter bakom 
ljuset.

Detta är en liten del av det vi 
ställer oss mycket kritiska till:
� Med enkel matematik kan 

man visa att det för kommunen 
inte kommer att spara några 
pengar alls, däremot sparar Bun 
genom att säga upp personal 
och att kostnader för befintliga 
lokaler flyttas till en annan 
nämnd! Kreativt! 
� Man räknar med att enbart 

en pedagog behöver flyttas med 
till respektive ny skola, men      
de mottagande klasser som 

behöver 
delas 
med ökat 
elevan-
tal, skall 
de inte 
ha någon 
lärare?
� Bar-

nens 
ökade 
restider 
har bara 
konstaterats, inte värderats 
överhuvudtaget. 
� Behovet av särkilt stöd är 

inte utrett.  Förankringsproces-
sen skall bestå av föräldramöte 
efter att beslutet är taget och det 
finns många ytterligare brister.
� Som tack för Buns bespa-

ringar dras deras ramar ner med 
lika mycket, underskottet blir 
lika stort eller större, så det blir 
inget över till våra barn. De 
kommer att få sin undervisning, 
i baracker, förhoppningsvis av 
pedagoger, efter att de rest 1,5 
timme enkel väg i buss, med 
bittra föräldrar hemma som       
inte fick vara med i beslutet.

P
å detta bristfälliga 
underlag kommer nu KF 
att fatta ett avgörande 
beslut lagom till 
juluppehållet. Vi 

hoppas att ansvariga politiker, 
som utan att spara några pengar 
kan bryta vallöften, får en 
fridfull jul, för det kommer inte 
de berörda att få, när det nu 
visar att detta i slutänden bara 
var ett prestigebeslut och ingen 
besparing. Nästa år planeras 
ytterligare nedläggning av två 
bygdeskolor, två till året därpå. 
Därmed har en liten men ack        
så viktig del av Socialdemo-       
kraternas valprogram blivit 
sanning.

Vi vill bara säja till våra väljare 
att vi fortsätter kämpa med alla 
medel för att skolorna ska 
bevaras, även om vi kämpar i 
motvind, som vi lovade i valet.

för styrelsen för  
Nya Moderaterna i Årjäng 

Anna Moberg
Vice ordförande

Tveksam julklapp 
till invånarna

KOMMER MERA. Nästa år planeras ytter-

ligare nedläggning av två bygdeskolor, två 

till året därpå. Därmed har en liten men  

ack så viktig del av Socialdemokraternas 

valprogram blivit sanning, skriver Anna 

Moberg.

Värmland har en stolt tradition när det gäller pappers- och massa-

industrin. Branschen betyder mycket för samhällsekonomin och de allra 

flesta bruk runt om i världen använder teknik och innovationer som sett 

dagens ljus i vår region, skriver Maria Hollander.
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Pappers- och massa- 
industrin  hittar nya vägar

T
idigare i höst presen-
terades regeringen en  
ny forsknings- och 
innovationsproposition. 
Här föreslås bland annat 

att forskningsanslagen ska ökas 
med fyra miljarder kronor fram 
till 2016. Det är naturligtvis bra, 
även om man kunde önska att 
Karlstads universitet fick en 
större del av kakan. Samtidigt 
finns det ett par punkter i 
propositionen som glädjer oss på 

The Paper Province extra mycket.
Jag tänker dels på satsningen 

på forskning om skogsråvara och 
biomassa, ett av tre områden som 

regeringen menar har särskild 
betydelse för näringsliv och 
samhälle. Men också på att 
Vinnova får ökade resurser för att 

öka samarbetet mellan näringsliv, 

akademi och den offentliga 
sektorn. Det här är bra för            
The Paper Province och våra 
medlemmar.

Vi är närmare hundra företag 
som tillsammans med bland 
annat Karlstads universitet           
och Region Värmland kan och          

vill bidra till att forskning och 
innovationer i ännu större 
utsträckning blir produkter och 
tjänster som når marknaden.    
Det handlar om att använda de 
kunskaper och den innovations-
potential som finns i regionen          

på ett bättre sätt för att stärka de 
värmländska företagens konkur-
rens- och attraktionskraft.

För sanningen är att inno-             
vationsklimatet i Värmland             
kan bli bättre. Nyligen gjorde 
EU-kommissionen en mätning av 

innovationskraften i 190 europe-
iska regioner. Sverige placerade 
sig visserligen i topp och fem 
svenska regioner fick högsta 
betyg, men Värmland var tyvärr 
inte en av dem. I dag klassas vår 
region som måttligt innovativ,  
det måste vi naturligtvis ändra   
på – en uppgift som The Paper 
Province tar på största allvar.

V
ärmland har en stolt 
tradition när det gäller 
pappers- och massa-
industrin. Branschen 
betyder mycket för 

samhällsekonomin och de allra 
flesta bruk runt om i världen 
använder teknik och innovatio-
ner som sett dagens ljus i vår 
region. Men det betyder inte att  
vi kan slå oss till ro. Tvärtom, i en 

alltmer globaliserad och konkur-
rensutsatt värld måste vi i ännu 
högre grad dra nytta av och 
kombinera branschens och 
regionens styrkor, till exempel: 
� Kunskap om skogsråvaran
� Kunskap om tjänsteinno-

vation
� En bred företagsstruktur 

inom olika branscher
Det här tar vi fasta på i en ny 

satsning inom bioområdet, något 

som alltså ligger helt i linje med 
regeringens forsknings- och 
innovationsproposition. Målet är 

att skapa ett innovationssystem 
för en mer hållbar och biobaserad 

samhällsekonomi genom att 
förbättra förutsättningarna att 
utveckla och kommersialisera 
nya produkter och tjänster             
som kompletterar dagens 
skogsindustri.

Det innebär att vi ska ta tillvara 

den unika kunskap som redan 
finns runt skogsindustrin i 
Värmland och samtidigt tillföra 
nya sätt att arbeta. Bland annat 
genom ett mer gränsöverskri-
dande arbete med Centrum för 
tjänsteforskning (CTF) vid 
Karlstads universitet och SP 
Sveriges Tekniska Forsknings-
institut som nyligen etablerade 
sig i Karlstad.

T
rots att satsningen 
befinner sig på plane-
ringsstadiet gillas den 
redan av Vinnova som i 
en bedömning säger att 

satsningen har potential att skapa 

regional konkurrenskraft genom 
förnyelse och gränsöverskridan-
de samverkan mellan ett traditio-
nellt industriellt styrkeområde 
och en framväxande förnyelse av 

näringslivet. Det är en inställning 

som jag naturligtvis delar. 
Samtidigt är jag övertygad om         

att denna förnyelse leder till            
nya möjligheter för skogs-                
industrin – och för Värmland.

Maria Hollander
Vd, The Paper Province

VÄRMLAND. I dag 
klassas vår region 
som måttligt inno-
vativ, det måste vi 
naturligtvis ändra på 
– en uppgift som The 
Paper Province tar på 
största allvar, skriver 
Maria Hollander.

Årjängs  
kommunvapen

N
ya Nya kontakter mellan 

forskare, industri, risk-

kapitalister och småen-

treprenörer ska knytas. 

Och Maria Hollander är 

inte rädd för att sticka ut hakan efter 

bara fyra månader på posten som vd 

för det berömda nätverksklustret The 

Paper Province.

Våra bruk är redan bra på att separe-

ra skogsråvara och leverera skräddarsy-

dda produkter till olika ändamål. Men 

det vore roligt om våra medlemsföretag 

tar täten i bioraffinering och blir bäst 

på att separera råvaran och göra mer av 

den än någon annan, säger hon.

UPPFATTNINGEN KAN VARA en smula 

kontroversiell då traditionalister inom 

pappersindustrin bokstavligen sett rå-

vara gå upp i rök som förnyelsebar en-

ergi i kraftvärmeverk. Nu ökar konkur-

rensen om råvaran ytterligare. 

Klusterorganisationer är högint-

ressanta idag. Klusterbildningar inom 

olika regioner och näringar är starkare 

konkurrensmässigt sett än fristående 

aktörer och ger ekonomisk tillväxt. 

Och The Paper Province är väl kanske 

starkare än flertalet. För två år sedan 

utsågs The Paper Province till ett av 

världens bästa kluster. Det var organi-

sationen European Cluster Observatory 

som satte The Paper Province-nätver-

ket, med bas i Värmland, på världskar-

tan. Så gott som alla framgångsrika 

kluster i Europa, över två tusen, hade 

granskats av observatörerna. Här fanns 

starka bilkluster i Tyskland och fran-

ska vinkluster. The Paper Province 

hade på ett utomordentligt sätt fört 

företag, universitet, offentliga aktörer 

och investerare närmare varandra och 

det har hela samhället glädje av, var 

omdömet.

Värmlandsregionens växtkraft är 

viktig men arbetet ska delvis gå in i en 

ny fas med Maria Hollander vid rodret. 

För att stärka innovationskraften vill 

hon ”titta mer utanför boxen”. Det hand- 

lar inte bara om att fortsätta på den 

inslagna vägen, att växa inom skogsin-

dustrin i Värmland, Dalsland och Öre-

bro. Maria Hollander ska också bevaka 

samarbeten utanför rikets gränser. 

Bakom intresset att utvidga be- 

vakningen ligger EU-pengar. Vinnova, 

Tillväxtverket och andra myndigheter 

har som krav för ekonomiskt stöd att 

innovationskraften ska öka genom 

klustersamarbeten på europeisk nivå. 

Exempel på EU-samarbete fick Maria 

Hollander nyligen erfara då hon kon-

taktades av ett franskt företag inom 

förpackningsbranschen som inom kort 

besöker kontoret i Karlstad för att ut-

byta erfarenheter med The Paper Prov-

inces medlemsföretag. Fransmännen 

har egna forskningsanläggningar och 

vill växa genom ett samarbete.

OM SAMARBETET VIDGAS och ge-

nererar affärer är det naturligtvis 

positivt. EU-länderna står inför hårt 

tryck och måste hjälpa varandra. Sam- 

arbetet mellan företag leder till ökad 

konkurrenskraft som leder till nya och 

förbättrade produkter. Ökad försäljn-

ing ger tillväxt och fler arbetstillfällen, 

säger Maria Hollander.

Ett annat exempel var ett besök från 

Innovation Norge, den norska regerin-

gens främsta verktyg för innovation och 

utveckling av norsk industri och företag. 

– Det var högintressant att bekanta 

sig med en aktör som inbegriper andra 

teknologier än skogsindustri. I dialogen 

med företagen i vår region pekas Norge 

ut som ett land vi behöver bekanta oss 

mer med. 

ETT AV MARIA Hollanders dilemman 

när hon rekryterades till The Paper 

Province var hur framgång definieras. 

Framgång mättes inte bara i pengar.

Om vi kan bedriva framgångsrik 

matchmaking där en innovatör träffar 

en investerare eller ett företag har vi 

lyckats, säger hon och ger fler exempel. 

Ett gammalt patent till en turbin låg 

och samlade damm i ett arkiv hos Metso 

som företaget inte visste vad man skulle 

göra av. Men genom The Paper Province 

försorg fick Wipab, ett annat medlems-

företag, nys om patentet och lyckades 

förverkliga det. Idag har det blivit en 

framgångsrik energilösning. Det som 

var lönlöst förr har blivit rätt idag då 

priserna på energi rusat i höjden. c

MIKAEL HEDLUND

16 intervjun

process nordic  nr 1

J I dialogen med företagen 

i vår region pekas Norge 

ut som ett land vi behöver 

bekanta oss mer med. 

Maria Hollander
ARBETE vd, The Paper Province

ÅLDER 48

UTBILDNING Enstaka kurser i 

systemvetenskap, psykologi och 

företagseknomi.

BOR På landet ca 1 mil utanför 

Karlstad

FAMILJ Man och 2 barn, Simon 11 

år och Rebecka 8 år.

FRITIDSINTRESSEN Djur, mat-

lagning, musik.

KARRIÄR Har arbetat 16 år på 

Ericsson/Tieto. Började som 

teknikinformatör, sedan avdeln-

ingschef för en utvecklingsenhet 

de senaste 11 åren.

MÅL Att bidra till att The Paper 

Province blir en utvecklings- och 

tillväxtregion där alla innevånare 

är stolta över och inser värdet av 

skogsindustrin.

”Paper Province 
ska ta ledartröjan”
Tänk om skogsindustrin i Värmland med 

omnejd kunde ta täten och leverera det hög-

sta förädlingsvärde av skogsråvara som går 

att uppnå. Klusterorganisationen The Paper 

Province nya vd, Maria Hollanders ambi-

tion är att The Paper Province ska ge rätt 

förutsättningar för detta, bland annat genom 

nya projekt kring biobaserade material.

NWT
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Miljöpartiets före detta 

språkrör Maria Wetter-

strand twittrar om hur 

mycket hon tycker om 

biokraftvärme. (TT)

KALENDER. En del vill ha 
väggkalendrar med halvnakna 
brandmän. Jag kunde tänka mig 
en med kraftvärmeverk. :-)

TWITTRAT.
CITERAT.

”Inte nog med att restaurang-
branschen redan har fått omfat-

tande subventioner från regeringen, 

nu ställer de också krav sänkta ung-

domslöner. Det är djupt ohederligt.

SSU:s ordförande Gabriel Wikström

DEBATTERA.
Välkommen med debattartiklar till Nya Wermlands-

Tidningen. Skriv helst på dator och begränsa dig till 

högst omkring 3 500 tecken. 

Inlägg som skickats till andra tidningar i vårt spridnings-

område publiceras  normalt sett inte.

Skicka dina åsikter till: Nya Wermlands-Tidningen, 

Debatt, Box 28, 651 02 Karlstad, Telefon: 054–19 96 27, 

(kl 14.00–16.00), fax: 054–19 96 00,  

E-post: debatt@nwt.se

FÖRSVARET. Det faktum 
att vi har en Försvarsmakt 
anses nästan lite suspekt, 
ja tills den dag soldaterna 
verkligen behövs så klart.

Kolumnisten Johanne 
Hildebrandt i Svenska 

Dagbladet

KLIPPT.

DEBATT. Praktikbanken

DEBATT. Mjölk

Praktikbanken och det vi kallar Chalmersresan är två positiva och inspirerande exempel på att det går att göra 

mycket som gör gott för Värmland och regionens näringsliv, skriver Maria Hollander.         ANDERS HANSON/NWT ARKIV

Vi kan, vi vill och vi vågar!

K
lockan halv åtta i morse 
började en buss med 
blivande ingenjörer            
rulla från Göteborg till 
Karlstad. På vägen gör 

man ett stopp i Trollhättan för       
att släppa på ett gäng erfarna 
ingenjörer som tidigare arbetat på 

Saab. Men mer om det lite senare.
Utmaningen att attrahera 

kompetent arbetskraft var 
huvudskälet till att The Paper 
Province bildades 1999. Sju 
företag insåg att de hade samma 
behov att locka ingenjörer och 
andra yrkesgrupper till Värmland 

för att behålla och stärka sin 
konkurrenskraft. Med gemen-
samma krafter började de arbeta 
både med att locka potentiella 
medarbetare till Värmland och  
att utveckla kompetensen hos 
befintlig personal på ett bättre 
och mer kostnadseffektivt sätt.

Drygt tio år senare vet vi att 
arbetet gav resultat. Nya kompe-
tenta medarbetare bidrog till att 
framgångarna för den värmländ-
ska pappers- och massaindustrin 

fortsatte. Än idag använder i stort 

sett alla pappers- och massabruk 
runtom i världen teknik eller 

processer som utvecklats, 
levereras eller servas av medarbe-

tare på något av medlemsföre-
tagen i The Paper Province.

Men jakten på kompetens är 
inte en fråga som man löser en 
gång för alla. Det är en ständig 
kamp utan slut. En kamp där våra 

medlemsföretag konkurrerar 
med andra företag och organisa-
tioner i andra regioner och länder.

När vi förra hösten undersökte 
rekryteringsbehovet hos våra 
medlemsföretag stod det klart        

att efterfrågan på kvalificerad 
arbetskraft kommer att vara 
fortsatt stor de kommande åren. 
Det förklaras bland annat av 
kommande pensionsavgångar. 

Allra störst är efterfrågan på 
ingenjörer av alla de slag, följt             

av processoperatörer, CNC-             
operatörer, svetsare, mekaniker 
och montörer.

S
om tur är rimmar 
företagens behov väl 
med de utbildningar som 
finns på universitets-, 
YH- och gymnasienivå i 

regionen. Att Karlstads univer-
sitet, Karlstads Teknikcenter         
och andra utbildningsanordnare 
lyckas hålla söktrycket uppe är 
jätteviktigt för våra medlems-
företags möjligheter att hitta             

den kompetens man efterfrågar            

i framtiden.

Samtidigt finns det en del 
dystra siffror som manar till 
eftertanke. Befolkningsmängden 

i Värmland sjunker samtidigt som 

ungdomsarbetslösheten är större 

än på många andra ställen i 
landet. När DN nyligen samman-
ställde hur arbetslösheten bland 
unga ser ut Sveriges kommuner 
återfanns inte mindre än fyra 
värmländska kommuner bland  
de sju som har högst ungdoms-
arbetslöshet. Det är naturligtvis 
inte bra.

Det värmländska näringslivet 
står alltså inför två stora utma-
ningar, dels att locka kompetens 
till Värmland, dels att behålla 
potentiella medarbetare i 

regionen. Och just idag ser vi       
två konkreta exempel på sådana 
aktiviteter.

På Johan Engströms och 
Swedbanks initiativ anordnas 
idag Sveriges största praktikbank 

på Karlstad CCC. En utmärkt 
möjlighet för det värmländska 
näringslivet att visa varandra   
och regionens unga att vi tror på 
framtiden – och för arbetssökande 

ungdomar att få upp ögonen för 
att de behövs i regionen.

O
ch så var det den där 
bussresan. Den med 
Chalmersstudenter 
och före detta 
Saab-ingenjörer som 

började i Göteborg tidigare idag. 
När du läser detta färdas resenä-
rerna genom The Paper Province-
land med korta nedslag hos några 

av våra medlemsföretag, en 
uppskattad möjlighet att visa  
upp de möjligheter som finns i 
regionen. Och det fungerar. Det 
vet vi eftersom vi arrangerat resor 

som denna i mer än tio år. Flera av 

de som rest med oss tidigare har 
flyttat till Värmland och arbetar 
idag hos något av våra medlems-
företag.

Praktikbanken och det vi kallar 
Chalmersresan är två positiva och 
inspirerande exempel på att det 
går att göra mycket som gör gott 
för Värmland och regionens 
näringsliv. Att det går att agera för 
att säkra framtida kompetenser 
och arbetskraft. Om vi kan, vill  
och vågar. Och det gör vi! Eller hur?

Maria Hollander
Vd, The Paper Province

UNGDOMAR. En 
utmärkt möjlighet 
för det värmländska 
näringslivet att visa 
varandra och regio-
nens unga att vi tror 
på framtiden, skriver 
Maria Hollander.

M
jölkproduktionen i 
Värmlands län ger 
alla som bor här 
färsk närproducerad 
mjölk. På köpet får vi 

ett vackert landskap med ängar 
och betesmarker som bryter av 
skogens dominans. Vi är många 
som uppskattar de öppna 
markerna med sina surrande 
humlor, mångfald av blommor 

och intensiva fågelkvitter.
En minskad mjölkproduktion 

hotar tyvärr dessa naturvärden. 
För även om vi är många som 
uppskattar dessa öppna gräsmar-
ker är det nog få som skulle dyka 
upp på slåttergille och med lie 
göra mjölkkornas jobb. Och 
utvecklingen går tyvärr åt helt fel 

håll, både här och i många andra 
delar av landet.

De senaste tio åren har mängden 

mjölk som produceras i Värmlands 

län minskat med nästan 32 
procent. De senaste fem åren har 
antalet mjölkkor i länen minskat 
med 24 procent. Länsstyrelsen i 
Värmland är bekymrad över 
utvecklingen. I sin utvärdering av 
hur de nationella miljökvalitets-
målen uppnås i länet konstaterar 
länsstyrelsen att regionala delmål 
som rör ett rikt odlingslandskap 
inte nås. Trots mycket arbete som 
genomförs för att bevara och röja 
fram värdefulla miljöer så är det 
totalt sett fler gårdar och miljöer 
som växer igen än som restaureras 

i länet. Utan mjölkproduktionen 

växer landskapet igen och våra 
mest artrika naturtyper försvinner 

med korna. 

U
tvecklingen går åt fel 
håll i hela landet. En 
femtedel av Sveriges 
mjölkproduktion har 
försvunnit på 25 år. 

Naturvårdsverket oroas av 
effekterna på den biologiska 
mångfalden och pekar i en ny 
rapport på att många arter får 
svårt att överleva när stora arealer 

jordbruksmark har lagts ner i 
redan tidigare skogrika delar        
av Sverige. Variationen behövs. 
Utan de betande djuren kan vi 

inte uppnå miljömål som rör            
ett rikt odlingslandskap och 
biologisk mångfald.

Det är glädjande att man nu 
från myndighetshåll lyfter fram 
att en minskad svensk mjölk-
produktion är ett problem ur 
miljöperspektiv. Vi kan importera 

mjölk men vi kan inte importera 
positiv miljöpåverkan. Biologisk 
mångfald och ett rikt odlings-
landskap behövs här, nu och i 
framtiden. Därför behövs det 
mjölkkor i hela Sverige, också   
här i Värmland.

Anna-Karin Modin Edman

Miljöexpert, Svensk Mjölk

Biologisk mångfald kan inte importeras

ODLINGSLANDSKAP. Utan mjölkproduk-

tionen växer landskapet igen och våra mest  

artrika naturtyper försvinner med korna,  

skriver Anna-Karin Modin Edman.
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KARLSTAD. Ska hjälpa företagen att göra rätt saker

Ny bok om kompetensförsörjning

– Boken beskriver hur man kan 

samverka regionalt för att säkra 

sin kompetensförsörjning. Sam-

tidigt skildrar den näringslivets 

överlevnad i ett perifert skogslän, 

säger Monica Brandelius, The Pa-

per province, ansvarig för bokpro-

jektet.
Klustrens samarbetsorgan, 

Kom-Inn, har lagt ned hundra-

tusentals kronor på boken, men 

så är den också en riktig bibel för 

företagsledningar och personalav-

delningar.
Maria Hollander, vd i The Paper 

province, säger att det här med 

matchningen av företagens behov 

och tillgången på just den typen 

av arbetskraft i Värmland ofta inte 

fungerar. Med andra ord är inte de 

som efterfrågas samma människor 

som är arbetslösa.

Alla jagar ingenjörer
– Oavsett man talar med företag 

i Umeå, Luleå, Karlstad, Hagfors 

eller Oslo så jagar nästan alla ef-

ter ingenjörer. Det finns inga ar-

betslösa ingenjörer i Värmland. 

Därför måste vi i Värmland, som i 

så många andra län, vara ute och 

marknadsföra företagen och de 

fördelar det finns att flytta, i vårt 

fall, till Värmland.

Viktiga avsnitt
Boken tar upp samverkan mellan 

företagen, samverkan för att ordna 

jobb åt maka/make, anpassning till 

förändringar, behålla kompetens, 

anpassa kompetens och rekrytera 

kompetens.
I boken presenterar flera väl-

kända värmländska företag hur 

de dagligen arbetar med kompe-

tensfrågorna. Där kommer frågor 

som medarbetarsamtalen och inte 

minst jämställdhet och mångfal-

den in i bilden.

Aspirantutbildning
Uddeholm har en aspirantutbild-

ning och en ledarskapsskola som 

inte så många känner till. Billerud 

har en utvecklingsplan för kvinnor 

och Stora Enso, Skoghalls bruk, har 

en rehabiliteringsverksamhet som 

man nått framgång med.
– Man kan säga att boken inne-

håller en mängd goda exempel på 

vad som sker i enskilda företag och 

hur man samverkar regionalt för 

att nå framgång med kompetens-

försörjningen. 

Jonny Ohlsson
054-19 96 96
jonny.ohlsson@nwt.se

Kompetensförsörjning är 
en av de viktigaste frågorna 

för företagen. Därför har de 
värmländska klustren The 
Paper province, Compare, Stål 

& verkstad och The Packaging 

arena tagit fram en handbok, 

” Så gör vi ”, som beskriver 
hur man ska jobba för att nå 
framgång med kompetens-
försörjningen.

Nu finns det en handbok om hur företagen ska lyckas med sin kompetensförsörjning, säger projektledaren 

Monica Brandelius och Maria Hollander, vd i The Paper province. FOTO: JONNY OHLSSON 

EFTERFRÅGAN

”Oavsett man 
talar med fö-

retag i Umeå, Luleå, 
Karlstad, Hagfors 
eller Oslo så jagar 
nästan alla efter 
ingenjörer.
 Maria Hollander

ÅRJÄNG. En halv miljard omsätts i centrum

Handeln ökar – men det kan bli bättre

Mellan 2005 och 2010 så steg om-

sättningen i Årjängs centrum med 

17 procent. Statistiken bygger på 

näringsidkare med postnummer 

i Årjäng, vilket innebär att drakar 

som Överskottsbolaget och Sys-

tembolaget inte räknas in.
– Tittar man på siffrorna för 2010 

och 2011 så har handeln ökat med 

ytterligare 16 procent, säger Birger 

Pettersson Wiik vid Årjängs cen-

trumorganisation.

Önskar helhetsgrepp
Totalt omsätter handeln i Årjängs 

centrum drygt en halv miljard 

varje år. Birger Pettersson Wiik 

konstaterar dock att det finns för 

mycket tomma lokaler.
– Det är fantastiskt roligt att 

det omsätts en halv miljard men 

ändå slår verksamheter igen, sä-

ger han.
Företag kommer och går och han 

saknar ett långsiktigt tänk bland de 

som etablerar sig. För att skapa ett 

mer attraktivt Årjäng måste man ta 

ett grepp om centrum som helhet, 

enligt Birger Pettersson Wiik.
– Jag har inte ett bra svar på hur, 

men en start vore att samla alla 

krafter som finns och analysera 

framtiden för att utröna vad som 

krävs för att tjäna mer pengar. Jag 

tror att man måste sätta sig ner och 

se flera år framöver.

Ta vara på Norge
De som överlever får allt tuffare 

utmaningar. För att möta konkur-

rensen krävs att man fokuserar på 

varor som inte går att få tag på till 

väsentligt billigare priser på nä-

tet.

– Sedan ska man inte stirra sig 

blind på konkurrensen på Töcks-

fors. Den finns ju uppenbarligen 

inte om man tittar på siffrorna.
Birger Pettersson Wiik tror att 

handeln kan lyfta i Årjäng men då 

krävs att man vågar att satsa.
– En del gör rätt, en del gör fel 

och det beror kanske inte på nå-

got annat än den egna affärsidén. 

Vi måste lära oss att ta tillvara på 

de stora pengarna som kommer in 

från Norge.

Jens Magnusson
0573-76 10 71
jens.magnusson@nwt.se

Handeln i Årjängs centrum 
spåddes en snabb död i sam-

band med att det första köp-

centret öppnade i Töcksfors. 

Men sedan dess har omsätt-
ningen bara ökat.

Birger Pettersson Wiik tror att 

handeln i Årjäng kan växa. 

 FOTO: JENS MAGNUSSON

Mobiloperatör 
saknar etiska regler
TELEKOM. Det råder stora brister 

i de etiska reglerna hos Telia So-
nera, Tele 2 och Telenor, visar en 
rapport om mobiloperatörernas 
uppförandekoder från Fair Trade 

Center. Operatören 3 saknar helt 
etiska regler. (TT)

Saab 9–3 kan 
återuppstå
BILINDUSTRIN. Elbilsföretaget 
Nevs vill bygga vanliga bilar ock-

så, med bensin- eller dieselmotor. 

Och då handlar det om Saab 9–3, 
bilen som många betraktade som 

färdigtillverkad när Saabfabriken 

i Trollhättan stängde efter kon-
kursen. (TT)

SAS stoppades på 
börsen – och steg
FLYGET. SAS handelsstoppades 
i går, enligt Nasdaq OMX på grund 

av medieuppgifter om flygbola-
gets finansiella situation. Efter 
att SAS tillkännagett en prelimi-
när vinst för tredje kvartalet och 

aviserat nya sparåtgärder hävdes 

stoppet. Aktien steg 11,1 procent.
(TT)

Åklagare ger sig in 
 i Teliautredning
TELEKOM. Åklagaren som le-
der utredningen om misstänkt 
mutbrott i samband med Telia 
Soneras investering i Uzbe-
kistan vill påverka även den 
utredning som företaget har 
beställt. 

Syftet är att affären ska bli all-
sidigt belyst. (TT)

Mindre reklam 
i svenska medier
MEDIA. Reklammarknaden 
har fått det tuffare. Marknaden 
minskade med 4,6 procent under 

det tredje kvartalet, jämfört med 
samma period 2011. Dagspressen 

förlorade 15 procent av sina an-
nonsintäkter under kvartalet. (TT)

Fler måste sluta 
på Danske Bank
BANKVÄSENDET. Danske Bank 
drar åt svångremmen och ska 

minska antalet anställda med 
2 000 personer under 2013–2015. 

Det är dubbelt så många som ban-
ken tidigare sagt. Samtidigt steg 
kvartalsvinsten och slog snittför-
väntningarna. (TT-Ritzau)

Skanska bygger 
kontor i Norge
BYGGSEKTORN. Skanska ska 
bygga ett kontor i Bergen i Norge. 
Kontraktet är värt 440 miljoner 
kronor och inkluderas i orderin-
gången för fjärde kvartalet, skriver 

bolaget i ett pressmeddelande. (TT)

NOTERAT.
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Auktoriserad serviceverkstad

054-85 25 00, www.osterbergs.nu 

Öppet: mån-fre 07.00-16.00

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda 

tillverknings- och logistiktjänster inom avance-

rad industrielektronik. Inission är en strategisk 

partner som strävar efter en totalekonomisk 

effektivitet i hela kedjan, från våra leverantörer 

till kundens kund. Inission koncernen består av 

fyra produktionsenheter lokaliserade i Stock-

holm, Göteborg, Munkfors och Tallinn med en 

total omsättning som uppgår till 260 MSEK.

Till vår anläggning i Munkfors söker vi nu:

KEY ACCOUNT MANAGER

PRODUKTIONSTEKNIKER

INKÖPARE

Vårt företag har under senare år utvecklats 

mycket positivt och du kommer i ditt arbete 

att få möjlighet att delta i den fortsatta utveck-

lingen. Ditt engagemang och ditt driv kommer 

dessutom att göra skillnad. Välkommen på vår 

resa!

Läs mer om tjänsterna på vår hemsida

www.inission.com  

Din ansökan vill vi ha senast 16 april 2012 

och du skickar den till Inission Munkfors AB, 

Stålvägen 4, 684 92 Munkfors, alternativt till 

elisabeth.wikman@inission.com

Den första sågen i Fiskarheden anlades 1923. Då 

kunde man inte ens i sin vildaste fantasi föreställa 

sig dagens sågverk. 2011 producerade vi 274 000 

kubikmeter kvalitetsvirke, varav mer än 90 procent 

gick på export. Med 120 anställda är Fiskarheden 

Malung-Sälens största industriföretag. Dessutom 

genererar vi flera skogsnära arbetstillfällen både i 

Värmland och Dalarna. På Fiskarheden ser vi alltid 

framåt och arbetar hårt för att lyfta verksamheten 

ytterligare. Därför behöver vi mer högklassig råvara. 

Går du i säljtankar, hör av dig. 

Fiskarhedens Trävaru AB. 

Fiskarheden 16, 780 68 Transtrand. Tel: 0280-59 30 00

www.fiskarheden.se

Vi behöver bli ännu flera, 

både vid sågen och i skogarna.  

Låna hem en professor
Ett tiotal professorer vid 

Karlstads Universitet finns 

nu för ”hemlån” för företag 

som vill ha hjälp med att 

hitta nya infallsvinklar.

Så hoppas Paper Province 

att medlemsföretagen ska 

få upp ögonen för tillväxt-

möjligheter genom inno-

vation.

INNOVATION Egentligen 

har möjligheten funnits 

redan tidigare – genom 

Tillväxtkontoret som fått 

plats på universitetet har 

pappersindustrin kun-

nat söka information och 

samverkansmöjligheter. 

– Vi har mest arbetat 

med de stora företagen 

och det här kan bidra till 

at minska avståndet mel-

lan akademin och många 

av våra mindre medlems-

företag. Det är viktigt 

eftersom branschen blir 

mer och mer kunskapsin-

tensiv, säger Linda Blom-

qvist som är projektledare 

på Paper Province.

Erfarenheten har visat 

att de mindre företagen 

känner sig mer främman-

de för den akademiska 

världen.
– För oss handlar det 

här dels om att visa att vi 

inte enbart är en resurs 

för de större företagen, 

dels om att bidra till att 

vår forskning tillämpas 

och kommer till nytta ute 

i näringslivet, säger Mag-

nus Lestelius, professor i 

kemiteknik på Karlstads 

Universitet.
Han är en av tiotalet 

professorer som nu står 

till medlemsföretagens 

förfogande – det handlar 

främst om branschspeci-

fika områden som energi, 

miljö och kemiteknik.

ATT LÅNA EN professor kos-

tar ingenting och det hela 

börjar med att företagen 

träffar Paper Province 

och går igenom behov och 

vilken hjälp man önskar. 

Därefter får företaget be-

sök av en professor, eller 

någon annan från Karl-

stads universitet med 

lämplig kompetens. På Pa-

per Province hoppas man 

att besöken leder till fort-

satta kontakter som stär-

ker medlemsföretagens 

innovationskraft.

– Vi tror at besöken le-

der till nya tankar som 

företagen vill vidareut-

veckla. Det kan till exem-

pel handla om doktoran-

der, exjobb eller projekt 

tillsammans med univer-

sitetet, säger Linda Blom-

qvist.
– Faller det här väl ut 

bidrar det till att det ut-

vecklas nya produkter och 

tjänster. Det stärker både 

regionen och våra med-

lemsföretag, säger Maria 

Hollander, vd på the Paper 

Province.

PROJEKTET ÄR DET första som 

utformats på det här sät-

tet och på the Paper Pro-

vince är den största faran 

nu att medlemsföretagen 

inte tar chansen.

– Det sämsta för oss 

vore att ingen räcker upp 

handen och vill utnyttja 

vårt erbjudande, säger 

Maria Hollander.

Intresset borde vara 

stort eftersom professorn 

är helt kostnadsfri för det 

konsulterande företaget. 

Det är inte ens böter om 

man inte lämnar tillbaka 

henne eller honom i tid...

CECILIA AF JOCHNICK

Fr v Linda Blomqvist och Maria Hollander flankerar en av ”låneprofessorerna” – Magnus Lestelius, 

professor i kemiteknik på Karlstads universitet.    
FOTO: LINN MALMÉN

■ Utlåningen av professo-

rer är en del av verksamhe-

ten på Tillväxtkontoret som 

Paper Province driver till-

sammans med Fakulteten 

för teknik- och naturveten-

skap på Karlstads universi-

tet. Övriga finansiärer är 

Tillväxtverket, Region Värm-

land samt Forshaga- Grums 

Hammarö och Karlstad 

kommun.

FAKTA

”DET SÄMSTA FÖR OSS VORE ATT INGEN 

RÄCKER UPP HANDEN OCH VILL UTNYTTJA 

VÅRT ERBJUDANDE”

Stora Enso satsar i Kina
PAPPER Stora Enso bygger ett integrerat massa- och kartong-

bruk för 1,6 miljarder euro i Kina, världens snabbast växande 

förpackningsmarknad. Satsningen görs tillsammans med det 

kinesiska statliga bolaget Guangxi Forestry Group som kommer 

att äga 15 procent. Det gemensamma företaget ska betjäna 

den snabbt växande marknaden för vätskekartong och andra 

högkvalitativa konsumentkartongslag.

Sunt i Sunne
NÄRINGSLIV Näringslivet och Sunne kommun ska samarbeta för att marknadsföra Sunne kom-

mun och kommunstyrelsen föreslår att 700 000 kronor fördelat på tre år anslås för ändamålet. 

Förslaget har sammanställts av Anders Pertun, vd på Spa, Ola Evensson, vd Fryksdalens sparbank 

och Anna Blomquist, tillväxtstrateg, Sunne kommun. Fryksdalens sparbank har också bidragit, 

500 000 är beviljat till det treåriga projektet.

Tanken är att plattformen med namnet Sunt, ska samla ekonomiska resurser och kompetens för att 

lyfta fram kommunen som attraktiv för boende, besökare och företag.

PRESSKLIPP

10 Årsredovisning 2012 | The Paper Province
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– Vi kan också se hur skogs-
politiken i allt högre grad 
ifrågasätts. Detta har inne-
burit att alltfler politiker hör 
av sig till Skogsstyrelsen och 
vill diskutera frågorna på 
den synnerligen heta agend-
an.

Alltfler menar att metod-
erna inom skogsbruket 
måste ses över. Bland an-
nat handlar det om avverk-
ningsmetoder och miljö-
hänsyn. Den debatten ökar 
i inten sitet. Det andra som 
diskuteras är vad vi långsik-
tigt ska använda skogen till?  
Då handlar det om energi, 
mat, nya kemiska produk-
ter och mycket annat.

– Oavsett vi vill det eller 
inte måste vi ta itu med det-
ta och se vilka värden skog-
en kan ge långsiktigt. Kan-
ske prioritera satsningarna 
för bästa värde och bästa 
syssel sättning.

Det spanska förslaget
Politikerna i Europa har 
också ett gott öga till det 
svenska gröna guldet. När 
Pär Larsson för en tid sedan 
träffade en spansk EU-par-
lamentariker presenterade 
han ett förslag.

– Han ville göra en gi-

gantisk uppdelning av det 
skogsindustriella Europa. 
Fabrikerna som tillverkar 
det som faller från skogen 
ska ligga vid Medelhavet 
och att skogen i norr skall 
användas för fritidsända-
mål, turism och liknande. 
Jag skulle inte tro att våra 
svenska politiker gillar det 
förslaget.

Inom EU finns det fler lite 
mer seriösa förslag, bland 
annat Europeiska skogs-
konventet och EU:s gröna 
bok om skogsskyddet.

– Räkna med att Europas 
politiker på olika sätt vill 
vara med och bestämma om 
framtiden för den svenska 
skogen, sa Pär Larsson, i 
sin mycket intressanta om-
världsanalys.

Omöjligt
Han slog också fast att 
strunt ar vi i att hålla koll på 
det hållbara och miljömäs-
siga och inte anpassar vår 

verksamhet efter detta lev-
er vi, det vill säga svensk 
skogsindustri, farligt.

– Nonchalerar vi dessa 
 frågor blir det på sikt omöj-
ligt att göra bra affärer.

Vid konferensen var det 
flera experter som presen-
terade tänkbara framtida 
lösningar för den skogsin-

dustriella förädlingen och 
då främst produktion av 
 kemiprodukter.

– Det hjälper föga att kom-
ma med nya bränslen eller 
kemiprodukter eftersom 
spelreglerna skattemässigt 
i Sverige är hindrande. Det 
går inte för ett företag att 
satsa enorma belopp på ut-

vecklingen för att sedan efter 
ett-två år få nya skatte regler 
hängande över sig. Inom 
branschen efterlyser vi lång-
siktiga spelregler och då talar 
vi om 15-20 år, sa Lars Lind, 
vd i Perstorp Bio Products.

Anders Kihl, utvecklings-
chef vid Ragn-Sells, varnade 
för övertro på värdet för allt 

avfall som kommer från in-
dustrin.

– Det lutar åt att staten i 
allt större utsträckning vält-
rar över kostnaderna på in-
dustrin.   

Jonny Ohlsson
054-19 96 96
jonny.ohlsson@nwt.se

FÖRETAG SÖKES! UNDVIK LIKVIDATION / KONKURS

* Likvidation innebär både lång väntan och stora juristkostnader.

* Har marknadskrisen drabbat ditt företag/bolag? 
   Företag/bolag övertages för rekonstruktion.

* AB med historik köpes/säljes

* Färdiga AB med Moms, F-skatt & Bankkonto, även Lagerbolag finnes

* Bankreferenser finnes

* Erfarna Jurister & Revisorer . Juridik & Värdering i Sthlm AB

Ring: 08/20 54 80 eller 060/12 25 80 

Maila: info@juridikvardering.se

KARLSTAD. Alltfler gör anspråk på det gröna guldet 

Skogen – hetare än någonsin
– Skogen är hetare än 
någonsin. Snart sagt alla 
ser skogen som en del i 
sin lösning. 

Det sa Pär Larsson, 
regionchef i Skogssty-
relsen i Gävle, vid The 
Paper Province, TPP:s, 
nationella skogsindustri-
konferens i Karlstad.

Var beredda på att politikerna inom EU vill vara med och bestämma om framtiden för den svenska skogen, sa Pär Larsson, 
regionchef i Skogsstyrelsen i Gävle, vid den nationella skogsindustrikonferensen i Karlstad. FOTO: JONNY OHLSSON

”Jag tror det är strate-
giskt riktigt om industrin 
framöver budgeterar mer 
pengar för att själva ta hand 
om avfallet”, sa Anders Kihl, 
utvecklingschef i Ragn-Sells, 
vid konferensen i Karlstad. 

NOTERAT. 

Securitas vinst 640 miljoner
EKONOMI. Säkerhetsjätten Securitas redovisar en vinst 
före skatt på 640 miljoner kronor för tredje kvartalet 2012. 
Det kan jämföras med vinsten på 740 miljoner kronor sam-
ma period 2011. Vinsten var i linje med förväntningarna. (TT)

Husqvarna minskar med 600
INDUSTRI. Husqvarna ska spara och minska personalen 
med totalt 600 under nästa år. Av dem finns närmare hälf-
ten i Sverige och då främst i Huskvarna. ”Kostnadsstruk-
turen är för hög”, säger vd Hans Linnarson. (TT)

Var fjärde företagare en kvinna
ARBETE. Drygt vart fjärde företag, 27 procent, drevs 2010 
av en kvinna, enligt Statistiska centralbyrån. I vård- och 
omsorgsbranschen leddes 59 av 100 företag av en kvinna. 
(TT)

Arbete & Ekonomi  

Euron  
(–0,03)

Dollarn
(+0,01)

Stockholms-
börsen

Rottneros HQ

Vände ner.  Stockholmsbörsen sjönk 
med över en procent på onsdagen efter att 
först ha öppnat uppåt efter Barack Obamas 
seger i det amerikanska valet. Utveckling-
en var helt i linje med de ledande börserna 
i Europa och styrdes främst av förnyad oro 
för ekonomin i Europa, sedan EU varnat 

för bräckliga ekonomiska utsikter den 
närmaste tiden. OMXS-index i Stockholm 
slutade på 328,9, ner 1,4 procent.

Den enda vinnaren av storbolagen var 
Securitas som avgav en delårsrapport med 
goda marginaler. Aktien steg med 6,1 pro-
cent. (TT)

–11,7% 8,54 kr 6,69 kr+7,5%–1,4%
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IMPORT Importpriserna steg med 1,6 procent från januari till februari, till stor del beroende på högre råoljepriser, enligt statistik från Sta-tistiska centralbyrån. Producentpriserna steg totalt med 0,4 procent jämfört med förra måna-den. Sedan februari 2011 har producentpriserna ökat med 0,5 procent.(TT)
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Företag i samarbete!

JOURNUMMER 054-690 685

Gjuterigatan 6, Karlstad. Tel 054-690 680

Försäljning
Service
Rådgivning

Kontakta oss vid... Omlindning
Lagerbyte 
Isolationsmätningar
Vibrationsmätningar

Vi kan pumpar, växlar och elmotorer

Elmotor Busck IE3
- Verkningsgrad IE3 enligt 
nya EU-förordningen
- Flyttbara fötter storlek 
80 - 132

BUSCK

BUSCK
Spar energi och pengar!

Tryggare tandvård 
hemma i fåtöljen
Att erbjuda tandvård i hemmet är en ny verksamhet i Värm-land. Företaget Oral Care etablerade sig för 1,5 år sedan i Karlstad och har under sin relativt korta existens sett en växande efterfrågan. I dag har de patienter i nästan alla lä-nets kommuner.

REPORTAGE Inom sjukvården är hembesök ingen ny fö-reteelse. Det är den däremot inom tandvården. I alla fall i Karlstad, där den bara har ett par år på nacken. Det är heller inte alla som kan använda den här möjligheten.Tandvårdsstöd förändrades 1999 och man införde nå-got som kallas särskilt tandvårdsstöd. Det innebär att personer med omfattande behov av vård, exempelvis äldre med demens, numera har rätt att få kostnadsfri munhälsobedömning och tandvård i hemmet. Patien-ten betalar sedan det som annan sjukvård, men då krävs ett intyg från landstinget.
Det är för att ge den här gruppen människor tand-vård i hemmet som företaget Oral Care sedan 2010 åker runt i länet. Deras lokalkontor ligger på Järnvägsgatan i Karlstad, med Anders Danielsson som chef.– Vi riktar in oss främst på särskilda boenden och äld-reboenden. Patienterna finns i alla kommuner utom Torsby och vi ser att behovet och antalet patienter ökar kontinuerligt.

I DAG HAR Oral Care i Karlstad tre tandhygienister, två tandläkare och två tandsköterskor som jobbar på fältet. Tandläkarna åker ut i team med en sköterska, medan hygienisterna är ute på egna uppdrag.
– Vi har i dag ungefär 1 000 patienter och varje pa-tient får i snitt fem besök per år. Så vi genomför ungefär 5 000 besök per år.
Under de här besöken är det viktigaste för de mobila enheterna att göra förebyggande arbete. Men de kan såväl laga som dra ut tänder och har till och med en liten bärbar röntgenkamera med sig. Att gjuta former till proteser är en annan vanlig uppgift.– Vi utför aldrig något vi inte klarar av, i så fall remit-teras patienten vidare.

Varför får den här patientgruppen särskilt tandvårds-stöd och varför är det en tillgång om de kan få tandvård i hemmet? Jo, folk med svårare sjukdomar, som äldre dementa, har ofta svårt att hålla rent i munnen själv. En del får dessutom mediciner som ger sämre tandstatus.

Att ge den här patientgruppen tandvård hemma handlar främst om att de ska känna sig tryggare i en bekant miljö.
– Om en gravt dement får åka till en klinik där de inte känner igen sig, påverkas den personen kraftigt nega-tivt. Det är inte alltid de öppnar munnen för oss heller men de känner sig tryggare i sin hemmamiljö, säger An-ders Danielsson.

VI TRÄFFAR OCKSÅ företagets två tandläkare en morgon när de håller på att packa bilarna. Diana Leverington har 20 års erfarenhet som tandläkare och har bland annat jobbat för Oral Care med liknande verksamhet på an-nan ort. Mikael Ferm har sina rötter i Karlstad, har varit privattandläkare i 20-talet år och var med i starten av den här verksamheten.
– Jag har alltid varit intresserad av tandvård för speci-alistgrupper. Man blir väldigt positivt bemött av patien-ter, anhöriga och vårdpersonal. De tycker det är väldigt bra när vi kommer och hjälper till, att det underlättar när de inte behöver åka till en klinik, säger Diana Leve-rington.

DESSUTOM LEVER FOLK längre i dag vilket också bidrar till att den här patientgruppen växer stadigt.
De här två tandläkarna ser att tryggheten i hemmet underlättar deras arbetet väsentligt.
– Det blir så mycket lättare för de boende att slippa ge sig iväg, det är ett orostillstånd för dem. För en del kan det ta f lera dagar att landa efter en resa till en tandkli-nik, säger Mikael Ferm.
– Det underlättar ju för oss också att se dem i sin hem-miljö, när jag exempelvis ser någon som har fått en ny protes och äter som de ska, säger Diana Leverington.Anhörigföreningen i Karlstad har uttryckt oro för att landstinget i Värmland vill begränsa möjlighet till mo-bil tandvård i hemmet.
– Jag tror inte det försvinner. Naturligtvis är det en extra kostnad för landstinget men det blir samtidigt en mindre kostnad för kommunen. Men främst är det de gamla som tjänar på det, säger Mikael Ferm.– Vi diskuterar just nu med landstinget om de villkor vi skulle vilja ha. Vi är inte riktigt färdiga än, säger An-ders Danielsson.

MATS ZETTERBERG

Elever 
skuggar 
ingenjörer
Hur ser det ut hos ett kon-
sultföretag egentligen? 
Forskningscenter – är det 
bara en massa provrör och 
mikroskåp? 
Det undersöker elever från 
Sundsta-Älvkulle gymna-
siets naturvetenskapliga 
program årskurs två i Karl-
stad – just nu.

PAPPER Bakom aktivite-
ten ligger The Paper Pro-
vince, Stora Enso Skog-
halls Bruk och lärare 
från NV-programmet. 

Det är ett samarbete 
som man haft sen tre år 
tillbaka och som ständigt 
utvecklas. Syftet med 
samarbetet är att visa på 
även för NV-elever att de 
kan landa ute hos indu-
strin i framtiden.

 I november 2011 be-
sökte fyra olika ingenjö-
rer från Stora Enso Re-
search, SWECO, COWI 

och Metso Fiber eleverna 
på NV-programmet, års-
kurs två. De berättade 
om sina jobb och varför 
de valt sina olika jobb 
och utbildningar. Steg 
två i samarbetet är att 
alla elever får själva välja 
vilket företag/yrke de 
vill komma och besöka/
skugga och det sker nu 
idag.

– Det viktiga i det här 
är att eleverna själva får 
vara med och bestämma 
och välja vilka yrken och 
vilket företag de vill åka 
och träffa, säger Marian-
ne Andersson The Paper 
Province.

The Paper Provin-
ces kartläggningar över 
kompetensbehovet har 
de senaste åren visat på 
ett ökande behov av in-
genjörer och tekniker 
inom många olika om-
råden.

Är det bara en massa provrör på ett forskningscenter? Det ska elever från Sundsta-Älvkulle gymnasiets naturvetenskapliga program ta reda på.  FOTO:  SCANPIX

Minskad aktivitet i Kinas fabrikerINDUSTRI Aktiviteten i den kinesiska industrisektorn minskade i mars för femte månaden i rad, enligt bankjätten HSBC:s preliminära inköpschefsindex.
Indexet sjönk till 48,1 från 49,6 i februari. Skiljelinjen mellan upp- och nedgång för industrin anses ligga vid 50. HSBC:s chefsekonom för Kina, Qu Hongbin, skriver i en kommentar att det nu krävs yt-terligare penningpolitiska lättnader. /TT

Utredning av blufföretag
FÖRETAG Skatteverket i Kristianstad har betalningssäkrat näs-tan fem miljoner kronor hos två numera avvecklade företag i Malmö som utreds för bluffakturor. Pengarna ska gå till mer-värdesskatt och arbetsgivaravgifter för 2011. Utredningen har pågått en längre tid mot företagen som misstänks ha sänt ut bluffakturor och under hot om inkasso lurat till sig pengar från småföretag, skriver Kristianstadsbladet.se.(TT)
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Djursjukhuset stjärnskottsnomineradeFÖRETAG Den 8 februari samlas fler än 700 entreprenörer, politiker och representanter från näringslivet på Cirkus 

i Stockholm. Då ska Sveriges främsta entreprenör koras. Under kvällen koras även Årets manliga och kvinnliga 

stjärnskott. Vinnarnas företag ska ha vuxit snabbt på kort tid och samtidigt uppfylla kriterierna för huvudpriset 

Entrepreneur Of The Year. För dessa utmärkelser tävlar Annika Larsson och Inger Linderoth, AB Djursjukhuset i 

Karlstad, entreprenörer som siktar på att bli bäst inom sjukhusvård för djur, och Jonas Friberg och Bengt Svanberg, 

Signal och Banbyggarna i Dalarna AB, som arbetar med signal och banbygge inom järnväg i Sverige.

Sveriges största praktikbankARBETSMARKAND Den 22 mars arrangeras Sveriges största 
praktikbank på Karlstad CCC. Målsättningen är att locka 1 000 
arbetslösa ungdomar och 500 företagare till en gigantisk speed-
dejting. Allt i syfte att skapa praktikplatser som bäddar för nya 
värmländska jobb. Swedbank, Region Värmland och Arbetsför-
medlingen samarbetar om arrangemanget.

Ett utbildningskoncept från the Packaging Greenhouse väck-
er respekt i Europa och en gemensam nätutbildning har nu lanserats tillsammans med 12 partners från 5 länder och fi-nansiering från Leonardo Da Vinci och Region Värmland.

PAPPER – Sedan skogsindustrins utbildning i Markaryd stängdes har vi haft mycket liten utveckling av utbild-ningsmaterial i Sverige – den bristen har vi nu täckt ge-nom verktyget Greenbox, säger Susanne Öhman som är vd på Greenhouse.
Det material som fanns före Greenbox var huvudsak-lingen böcker framtagna senast under 1990-talet som saknade elektronisk form. Projektet Greenbox har där-för handlat om att ta fram en modern webbaserad ut-bildning.

GREENBOX ÄR ETT så kallat ”blended learning” koncept där självstudier och instruktörsledda lektioner på det egna företaget blandas med övningsuppgifter och självtes-ter.
Konceptet består av olika delar; ett verktyg för kom-petensanalys, ett interaktivt utbildningsmaterial och yrkesböcker inom pappers- och massatillverkning allt 

paketerat på en modern lättillgänglig webbplattform.– För pappersföretagen finns stora pengar att spara i och med att utbildningarna blir så f lexibla, tycker Su-sanne Öhman.
– En utbildning som delvis sker hemma på industrin innebär att det är lättare att anpassa arbetet till studi-erna.

DET ÄR EN rätt imponerande fjäder i hatten att även pap-persindustri i övriga Europa vill vara med och använda Greenbox – men kanske inte så konstigt ändå med tan-ke på Sveriges gedigna historia och kunskap om skogs-industrin. Det innebär att verktyget Greenbox också översätts till f lera språk.Plattformen är i sig inte särskilt komplicerad. Eleven får en inloggning och följer sedan ett utbildningspro-gram där hon/han tar del av material, levererar uppgif-ter och får återkoppling. Naturligtvis varvat med tele-fonkontakt och instruktörsledda lektioner.

CECILIA AF JOCHNICKcecilia.jochnick@vf.se  |  054-17 55 22

Greenhouse vd Susanne Öhman presenterar webbplattformen Greenbox som utvecklar den skogsindustriubildning som på det hela 

taget gick i stå i början av 2000-talet.   

 FOTO:CECILIA AF JOCHNICK  

■ The Packaging Greenhouse  är en fristående industriforsknings- och ubildningsmiljö inom pap-pers- och massateknik som ägs av the Paper Province. Målet är att 
skapa en växande konkurrenskraft hos hela industrin genom inno-
vation och nytänkande.

Packaging Greenhouse
FAKTA

Anders Thorén vann NL:s julquiz!I vårt julnummer utmanade vi läsar-nas kunskap om näringslivsbilagan under året. Svaren strömmade in...
...eller nä, det gjorde de i ärlig-hetens namn inte men svar fick vi i alla fall och i dragningen mellan de rätta svaren vann...TADAAAA – Anders Thorén!

Det betyder att medarbetarna på Thorén & Stenberg kommunika-tion nu kan se fram emot en betyd-ligt smidigare arbetsmiljö eftersom priset är boken Etikett på jobbet av Magdalena Ribbing. 
Grattis Anders och ni andra – lusläs Näringsliv för att klara qui-zet i december!

Greenbox spjutspets för fortbildning

Vill du nå beslutsfattare i det värmländska näringslivet?
Boka din annons på telefon 

054-17 56 70
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AJ Betonghåltagning AB - din entreprenör i Värmland

 
 

Aj Betonghåltagning AB bildades 2005 av Joakim Österberg & Arne Augustsson som tidigare varit verksamma i  

branschen under många år. Företaget har sakta men säkert växt med åren som gått och hade 2010 ca 20 anställda, och 

en årsomsättning på 20 miljoner. Företaget har sitt säte i Vålberg ca 2 mil utanför Karlstad, och en filial i Järfälla. 

År 2006 bildades även ett norskt företag Aj Betongsaging AS för att kunna tillgodose norska kunder som följt oss under 

åren, Aj Betongsagning AB har en årsomsättning på ca 2 miljoner.

Inom företaget finns en bred kun-skap med över 20 års erfarenhet inom håltagningsbranschen. Denna erfarenhet försöker vi nu överföra till vårt kvalitet- och miljöarbete så att ni som kund kan känna er helt säkra på att få det allra bästa.  I slutet av 2010 påbörjades en ISO-certifiering, som vi hoppas bli klar under början av 2012. I tillägg till vårt miljö-arbete kan nämnas att en s.k.” slurry” införskaffades under 2010, denna renar 

slamvattnet från våra maskiner, och pressar slammet till briketter som lätt kan tas om hand. Prover på restvattnet har gjorts och resultatet visade att vi klarade Stockholm stads gränsvärde, det kan ses som en milstolpe eftersom slamvat-tensproblemen alltid har funnits hos oss håltagare.
Förutom betonghåltagning så utför vi även andra arbeten som asbestsanering, rivning, stenspräckning, golvslipning och mindre schaktningsarbeten. 

 Alltid ha en nära och öppen kontakt med våra kunder så att projekten kan utföras 

 på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Ha som mål att minimera arbetsskador till 0 %.  Samtlig personal hos oss på Aj Betonghåltagning AB innefattas av vår aktiva 

 drogpolicy. Alla maskinförare har förarbevis, och all personal alltid bär ID06.
 Värna om miljön i den utsträckning detta är möjligt. 

REFERENSER: ArenaStaden i Solna. Det byggs en helt ny stadsdel vid solna stationsområde. 

Kontor, handel och hotell mm. Vi utför sågning och borrning. Peab Sverige.

Citytunneln i Stockholm City 2009 - pågår ombyggnad, t -central, sågning, borrning & 

rivning för installationer & förstärkningsarbeten. NCC.
Stockholm Waterfront 08/2011 Till & ombyggnad av terminal, sågning, borrning, rivning för 

förstärkningsarbeten & installationer. Peab Sverige.
Nacka Forum Stockholm 2007 Renovering, till- & ombyggnad av galleria, selektivrivning, 

sågning & borrning. Lodab Demolering.

Sverige
Norge

Minns du näringslivsåret..?
Företag som levererar matkassar till dörren ökar snabbt i antal. Vilket företag handlade vår februariartikel om:

1. Linas Matkassex. Bra mat hemma2. Hem till köket

Vi skrev om ”första-generations-företaget” a.s.a.p – vad erbjuder företaget?

1. Matleverans
x. Reservdelar
2. Städning

Toppade vi med ett reseföretag som finns i Karlstad – vilket:

1. Bengt- Martinsx. Resia
2. Smart Travel

”Mångfald är rock´n roll sa” vd Per Thorstensson på ett ledarskapssemi-narium i Karlstad. Vilket företag var han vd för?

1. Arlanda Expressx. Swebus
2. Viking Line

Flera artiklar om PR och vi ägnade mittuppslaget åt en vd – för vilken reklambyrå?

1. Advant
x. Bulldozer
2. Ord&Bild

Ett hotell i Värmland höll audition för jobb-sökande och vi gjorde reportage. Vad hette hotellet?

1. Clarion Plaza
x. Elite stadshotellet2. Selma Spa

V Ä R M L A N D S  F O L K B L A D

MED MÖTEN I RYGGMÄRGEN

DIN SYSKONPOSITION AVSLÖJAR DIG 10-11
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Vi gör det lättare att vara företagare

MÖTE&KONFERENS Tre procent av den internationella konferensmarknaden har Sverige hittills lyckats skåpa åt sig – den siff ran tänker 

Mattias Nord höja. Karlstads CCC har kapacitet och fl exibilitet – största salen tar 1 600 åhörare och restaurangen 1 200.  18-19
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REPORTAGE  Ha företaget på facebook 8

MÖTE Varje människa borde få ha en ängel i sitt hem tycker Irina Swahn som startat hemser-viceföretaget hemänglarna som efter ett par år har 25 anställda i Karlstad med omnejd.Irina siktar på minst fördubbling men har sam-

tidigt fötterna på jorden och ser till att säkra kollektivavtal och miljövänlighet eftersom hon tror att kvalité är bästa konkurrensmedlet för en växande bransch. 20-21
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”VI TROR PÅ EUROPA!”
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SEMLAN – BAGERI-NÄRINGENS LIVBOJ
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REPORTAGE  Storsatsning på ökat nyföretagande 10

DE FIXAR FLEXIBLA RESORTRANSPORT Världen krymper och internet erbjuder en bokningskonkurrens som ställer nya krav på researrangörerna. Aff ärsresebyrån Smart-

Travel i Karlstad satsar på 24-timmarsservice och service med mervärde för att bli det mest attrak-tiva alternativet för näringslivets resenärer. 4-5
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SNITSIGT SAMARBETE GER STUDENTER JOBB

REPORTAGE”VARFÖR ÄR LÖNERNA LÄGRE I KARLSTAD?”
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Bilda AB?

www.lrfkonsult.se

...eller köp ett lagerbolag?

MÖTE Intresserade kunder som kommer till pr-byrån Bulldozer för ett första kundsamtal, möts i sammanträdesrummet av en leksakstrofé i form av en noshörning med en bling-bling-krona.

– Gillar de inte vår humor så gillar de förmod-ligen inte våra ideér heller, konstaterar Jenny Eklund, vd och delägare, som lärt sig att det alltid är människorna som är viktigast om man ska lyckas med sina projekt. SIDORNA 16-17

NYFIKEN OCH LITE NÄSVIS

FEBRUARI
MARS

APRIL
MAJ

JUNI
SEPTEMBER

Volvo utan tillståndEXPORT Bygget av Volvo Person-vagnars första bilfabrik i Kina är i full gång. Grunden har även lagts för en andra fabrik – trots att till-stånden från myndigheterna ännu inte är klara. 
Volvo PV:s informationschef Olle 

Axelson bekräftar bilden, men säger att man har underhandsbe-sked som anses räcka för att kunna påbörja fabriksbyggena.Volvo planerar för invigning av Chengdufabriken nästa år, troli-gen före sommaren. Serieproduk-

tionen dröjer till 2013. Först vän-tas en modell som bygger på en befintlig Volvomodell, men som specialanpassats för den kinesiska marknaden.
Fabriken i Chengdu ska ha en ka-pacitet för cirka 120 000 bilar och 

fabriken i Daqing ska kunna bygga runt 100 000 bilar, enligt Daniel-son.
Volvo planerar också för en motor-fabrik som förmodligen ska ligga i Pekingområdet. 

(Mentoronline)

Quiz

Del 2
Tisdag 27 mars 2012

SKÅPAFORS
– Innan resan är många 
lite tveksamma, men 
efteråt är de flesta 
lyriska. Ett tillfälle för 
studenter att få se att 
det finns attraktiva 
arbetsplatser i området, 
och för arbetsgivare att 
knyta kontakter inför 
framtiden.

Det säger Monica 
Brandelius, projekt-
ledare på The Paper 
Province som varit på 
studiebesök på Rexcell 
med Chalmersstuden-
ter.
Chalmersresan har blivit 
en årlig utflykt i massa- och 
pappersindustriklustret 
The Paper Province regi. 
Intresserade ingenjörsstu-
denter hoppar på bussen 
i Göteborg och följer med 
på en företagsresa genom 
Dalsland och Värmland. 
Den här gången blev stop-
pen på Rexcell i Skåpafors, 
Billerud i Grums och Stora 
Enso i Skoghall.

– Bussresan har visat sig 
vara en effektiv metod att 
locka kompetens till regio-
nen. Flera av de studenter 
som rest med oss tidigare 
arbetar i dag hos något av 
våra medlemsföretag, sä-
ger Maria Hollander, vd på 
The Paper Province.

Inga anställningar
På Rexcell, som flera gång-
er tidigare fått besök av 
Chalmersresan, har dock 
inte studiebesöken lett till 
anställningar – hittills.

– Vi rekryterar inte så 
jättemånga ingenjörer, 
men tycker ändå att det här 
är en bra chans att få visa 
upp att vi finns, säger Mar-
cus Martinsson, personal-
chef  på Rexcell.

Han berättar att uppläg-
get på besöket är frukost, 
bildvisning, information 

om vilken typ av jobb som 
finns på Rexcell, samt en 
rundvandring i produktio-
nen.

Två av de ingenjörsstu-
denter som valt att följa 
med på resan var Lisa Tol-
ler från Göteborg och Pat-
rik Fredriksson från Tida-
holm.

Flyttar dit jobben finns
– Jag ville helt enkelt se 
vilka företag och arbets-
platser som finns utanför 
Göteborg, jag har dålig koll 
på det. Får jag ett bra jobb 
är jag definitivt beredd att 
flytta, sa Lisa.

– Ja jag också. Jag har ju 
redan flyttat en gång, till Gö-
teborg. Jag kan tänka mig 
att bo var som helst för ett 
jobb jag vill ha, sa Patrik.

Ingenjörer från Saab
Nytt för i år var att The Pa-
per Province även hade bju-
dit med numera arbetslösa 
ingenjörer från Saab. Tre 
personer hade nappat på 
erbjudandet.

– Jag är definitivt int-
resserad av att se vad som 
finns åt det här hållet – an-
nars är allt så koncentrerat 
mot Göteborg. Jag som bor 
i Åsebro kan ju lika gärna 

pendla hit till Skåpafors, 
eller till Värmland, sa Eva 
Landin.

Även Håkan Johansson 
och Magnus Oskarsson, bo-
ende i Trollhätteområdet, 
var med.

– Jag flyttar om jag er-
bjuds ett bra jobb, absolut, 
sa Håkan.

Magnus berättade att 
han, parallellt med sitt ti-
digare arbete på Saab, läste 
en masterskurs i skogsin-
dustriell ledning och ut-
veckling.

– Så det här är helt klart 
en bransch jag är intresse-
rad av.

Enligt Monica Brande-
lius brukar Chalmersresan 
leda till att många studen-
ter ändrar uppfattning om 
Dalsland, Värmland och 
de företag som finns i om-
rådet.

– De flesta ändrar attityd 

rejält, och är oftast nästan 
lyriska på hemvägen.

Anna Nyberg
0531-52 21 03

anna@dalslanningen.se

Chalmersstudenterna Patrik Fredriksson och Lisa Toller säger sig vara beredda att flytta dit jobben finns när de är klara med utbildningen. 

Studenter från Chalmers, ingenjörer som tidigare arbetat på Saab, samt representanter från The Paper Province, 
besökte i torsdags Rexcell. 

FOTO: ANNA NYBERG

Kjell Pettersson, produktionsledare på tissue-enheten, visade studenterna runt i produktionen. 

Chalmersstudenter och ingenjörer besökte Rexcell

”Vi flyttar dit jobben finns”

FAKTA

The Paper Province
Är en intresseorganisation som samordnar en samver-kan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Startades som ett projekt 1999, drivs sedan 2003 som en ekono-misk förening. Hade år 2010 90 medlemsföretag med sammanlagt cirka 9 000 anställda. 

Monica Brandelius är 
projektledare inom The 
Paper Province. 

Rexcells personalchef, 
Marcus Martinsson. 

NWT
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VÄRMLAND. Unikt erbjudande

Företagen kan låna professor

– Det här är en del av sats-ningen på tillväxt i de värm-ländska företagen. Vi tror också att andra sektorer inom näringslivet kan vara intres-serade av att få låna profes-sorer eller andra kompetens-personer inom universitetet, säger Linda Blomqvist, pro-jektledare i TPP.
Erbjudandet är unikt på annat sätt. Lånet av profes-sorn, som i det här projektet är Magnus Lestelius, 44 år och expert på grafisk teknik, är gratis.  

– Vi kanske kommer i kontakt med företag som tidigare inte vågat ta de här kontakterna. Tillsammans kanske vi kan bättra på inn-ovationerna och skapa mer tillväxt i företagen samti-digt som universitetet får en ännu bättre språngbräda ut mot näringslivet, säger Magnus Nyström.

Tidernas chans
Faktum är att den här sats-ningen redan har tjuvstar-tat, men nu drar man på för fullt.

– Det här är tidernas chans för många företag att få till-gång till den viktiga kunskap som professorer och andra kompetenser i universitetet sitter inne med. Det här skall bli en injektion för företa-gen, säger Maria Hollander, vd i TPP.
Nu är det här med lån av en professor under en dag bara början.

–  Sedan kan det etableras ett djupare samarbete, men då får det skrivas avtal mel-lan parterna, säger Linda Blomqvist.
Det är ingen hemlighet att de små och medelstora före-tagens ägare och ledningar, som står i fokus för den här satsningen, haft problem att tala med den akademiska världens företrädare. Man 

har helt enkelt inte talat samma språk.

Fler områden
– Är det så måste vi ändra på detta omedelbart. Klart att vi skall tala med varandra och se till att ömsesidigt dra nytta av kontakterna och ut-vecklingen. Det är inget att sticka under stol med att vi också vill se fler doktoran-

der ute i företagen, säger Magnus Nyström.
De områden som i första steget är aktuella för låne-professorn kan vara energi, miljö, kemiteknik samt ma-skin- och materialteknik.– Är det något jag stu-par på så finns det kolleger som kan rycka in. Vi löser det mesta. Vi kanske också kommer in på andra bran-

scher än skogsindustri. Då skickar jag frågorna vidare i universitetet.
Maria Hollander menar att det som nu sker är ban-brytande och hon hoppas på stort intresse.  

Jonny Ohlsson
054-19 96 96
jonny.ohlsson@nwt.se

Låna en professor för en dag! 
Det unika erbjudan-det kommer från The Paper Province, TPP, och Karlstads universitet. Erbjudandet går till TPP:s 90 medlemsföretag inom den skogsindustri-ella sektorn, men över 100 företag inom samma sektor, som inte är med-lemmar i TPP, får också chansen.

PROFESSORN VISAR. Nu måste vi lösa den här uppgiften, säger pro-fessor Magnus Nyström, Karlstads universi-tet, till Linda Blomqvist och Maria Hollander, projektledare respektive vd  i The Paper Province, TPP. FOTO: JONNY OHLSSON

Arbete & Ekonomi 

Euron  
i  går

Dollarn
i  går

Stockholms-
börsen

Ericsson CDON

Stiltje. Börsen stängde oförändrat på måndagen efter att under dagen ha pendlat kring nollstrecket.
Ericsson var en av vinnarna bland stor-bolagen efter en italiensk 3G-order.Vid stängning låg OMXS-index på 342,7.Ericsson steg med 1,1 procent efter be-

skedet om en order från operatören 3 Italia om en uppgradering av befintliga 3G-nät i Italien. ABB steg 0,8 procent sedan en ja-pansk order värd 60 miljoner dollar (cirka 410 miljoner kronor) för leverans av el- och framdrivningssystem till två kryssnings-fartyg givit draghjälp. (TT)

-5,8% 8,95 kr 6,81 kr
+1,1%+/-0%

För en dryg månad sedan blev det klart att 130 per-soner riskeras att sägas upp 

på Stora Ensos fem största pappersbruk. Anledningen är en översyn som gjorts av underhållsarbetet för att öka effektiviteten i företaget. På måndagen blev det klart hur många som berörs på Skog-halls bruk. 
– Det är 62 befattningar fördelat på 11 tjänstemän och 51 kollektivanställda. Hälf-ten av dem sysslar med un-

derhållsarbete och de övriga är sammanslagningar man kan göra efter en översyn på produktion, administration, process och utveckling. Jag vill betona att det här är ett förslag från vår sida, säger Carl-Johan Albinsson, vd på Stora Enso Skoghall. Ett led i Skoghalls bruks ef-fektivisering är Wood 2012, det nya renseriet, som tas i 

bruk i november och kostar 850 miljoner kronor. Ytterli-gare 350 miljoner läggs på en av kartongmaskinerna som får nytt pressparti samt resur-ser för ett förbättrat rullflöde. Sammanlagt 1,1 miljarder.
”Det satsas på Skoghall”– Skoghall är ett bruk som det satsas på och visionen är fortfarande att bli det världs-

ledande kartongbruket. För att klara en långsiktig över-levnad är det nödvändigt att verksamheten effekti-viseras. Den bedömning vi gjort är att det går genom ändrade flöden och ökad ambitionsnivå, säger Carl-Johan Albinsson.
Än vill han inte prata om uppsägningar, en MBL-för-handling är precis inledd. 

SKOGHALL. Färre befattningar genom effektivisering

62 riskerar jobbet på Stora 1,1 miljarder satsas på att effektivisera arbetet vid Stora Enso i Skoghall. I anläggningen. Samtidigt riskerar 62 anställda att förlora jobbet. Alldeles förhastat tycker man på fackförbundet Pappers. 

– Jag hoppas det finns en insikt för detta bland per-sonalen, samtidigt förstår jag en oro i organisationen, fortsätter han.
Den oron mötte Peter Öst-ergren, ordförande i fackför-bundet Pappers Skoghall, vilket flest anställda är an-slutna till.

– Vi hade ett möte på mån-dagskvällen som var ganska 
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– Vi har arrangerat Miljö- och en-
ergimötet i ett par år nu och det är ett 
bra exempel på hur vi för samman olika 
aktörer, säger Patrik Kämpe på The 
Paper Province.   

Årets upplaga lockade drygt 50 personer 
från hela landet. Under en späckad dag 
fick de bland annat lära sig det senaste 
om energi, miljöteknik, bioraffinering och 
nya användningsområden för pappers- 
och massaindustrins olika biprodukter. 

Bland föredragshållarna fanns till 
exempel representanter för Stora Enso, 
Pöyry, Karlstads- och Umeå universitet 
samt Skogsindustrierna och Skogssty-
relsen. 

– Vi fick återigen ihop ett brett och bra 
program, och utvärderingen visar att 
deltagarna var väldigt nöjda. Och jag är 
övertygad om att vi kommer att erbju-
da ett minst lika intressant möte nästa 
år, säger Patrik Kämpe.

Några av våra mötesplatser:
– Papermakers Night 
– Frukost-/lunchmöten 
– Miljö- och energimötet 
– Kommun- och företagsbesök 
– Arbetsmarknadsdagar 
– Praktikbanken

Årsredovisning 2012 | The Paper Province

Som klusterorganisation erbjuder The Paper Province ett unikt nätverk av företag, forskare, studenter och andra aktörer 
som har nytta av att träffa och samverka med varandra. Det gör vi genom att arrangera en rad olika mötesplatser varje 
år. 2012 var inget undantag. Den 7 november var det dags för Miljö- och energimötet i Karlstad.

MILJÖ- OCH ENERGIMÖTET SAMLADE BRANSCHEN

NÄTVERK & MÖTESPLATSER

12 Årsredovisning 2012 | The Paper Province 13
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I november förra året bjöd EU in nio 
Europiska kluster till ett match mak-
ing-event i Japan. Detta för att för-
bättra små- och medelstora företags 
internationella affärsmöjligheter. Ett 
av de utvalda klustren var The Paper 
Province, som fick ta med sig medlems-
företaget Cellcomb på resan.  

– Jättekul att vi uppmärksammas av EU 
och får möjligheter som den här. Under 
en intensiv vecka lärde vi oss mycket 
om den japanska marknaden som både 

Cellcomb och andra medlemsföretag 
kan ha nytta av, berättar Patrik Kämpe. 

Cellcomb utvecklar och tillverkar 
miljövänliga laminatprodukter för 
engångsbruk, till exempel sängkläder, 
handdukar och matförpackningar. 
Under resan fick man tillsammans med 
The Paper Province träffa en rad po-
tentiella samarbetspartners och kunder, 
både i Tokyo och på andra orter.

– Samtidigt fick vi bra kontakt med de 

andra klustren som var med på resan 
och förhoppningsvis kan även det leda 
till framtida samarbeten och affärer 
för våra medlemsföretag, säger Patrik 
Kämpe.

Övriga aktiviterer inom 
internationalisering
– e-nspiration 
– BPCM 
– VARMEEKOM 
– Jyväskyläresa

CELLCOMB KNÖT KONTAKTER I JAPAN
The Paper Province medlemsföretag är verksamma i mer än 100 länder och det finns förmodligen inte ett enda 
pappers- och massabruk i världen som inte använder teknik som utvecklats här. Det är ett bra utgångsläge. Att 
pappers- och massaindustrin är global innebär en rad möjligheter för våra medlemsföretag. Här hjälper The 
Paper Province till på olika sätt. Till exempel genom att knyta kontakter i andra länder. 

Årsredovisning 2012 | The Paper Province

INTERNATIONALISERING
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Resultat- och balansräkning 2012

Resultaträkning 
  2012-01-01 2011-01-01 
Belopp i kronor Not – 2011-12-31 – 2011-12-31

Nettoomsättning  2 391 313 3 691 879 
Övriga rörelseintäkter 1 9 819 038 6 779 428 
  12 210 351 10 471 307

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader  -7 016 184 -4 780 473 
Personalkostnader 2 -5 050 912 -5 754 044 
Avskrivningar av materiella  och anläggningstillgångar  -7 708 -9635 
Rörelseresultat  135 547 -72 845

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 3 -100 000 – 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  189 143 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -18 823 -25 180 
Resultat efter finansiella poster  16 913 -97 882

Bokslutsdispositioner 4 – 30 000 
Resultat före skatt  16 913 -67 882

Skatt på årets resultat  -22 530 – 
ÅRETS RESULTAT  -5 617 -67 882

 
Balansräkning
Belopp i kronor Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 5 30 833 38 541 
  30 833 38 541

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i dotterbolag 6 100 000 100 000 
Övriga aktier och andelar  – 100 000 
  100 000 200 000 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  130 833 238 541

   

16 Årsredovisning 2012 | The Paper Province

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i kronor Not 2012-12-31 2011-12-31

Kortfristiga fodringar 
Kundfordringar  100 303 680 601 
Övriga kundfordringar  489 720 278 423 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 990 234 1 780 325

Kassa och bank  3 409 1 475 
Summa omsättningstillgångar  2 583 666 2 740 824 
SUMMA TILLGÅNGAR  2 714 499 2 979 365 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 7 
Bundet eget kapital    
Insatskapital  9 500 8 700 
Reservfond  4 935 4 535 
  14 435 13 235

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst/förlust  645 68 527 
Årets resultat  -5 617 -67 882 
  -4 972 645 
  9 463 13 880

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder  – – 
  – – 
Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit 8 124 345 735 478 
Leverantörsskulder  607 188 1 049 426 
Övriga skulder  69 612 112 947 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 903 891 1 067 634 
  2 705 036 2 965 485 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  2 714 499 2 979 365

 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar  1 500 000 750 000 
Summa ställda säkerheter  1 500 000 750 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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 2012-01-01 2010-04-12 
 -2012-12-31 2010-12-31

NOT 1. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 
Erhållna bidrag  9 819 038  6 779 428 
 9 819 038 6 779 428

NOT 2. ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE  
Medelantalet anställda  
Sverige  9 10 
Varav män 33% 35%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
Styrelse, VD och övriga anställda 3 379 980 3 860 922 
Summa 3 379 980 3 860 922 
Sociala kostnader 1 657 082 1 878 559 
(varav pensionskostnader) 596 833 662 315

 

NOT 3. RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR  
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Nedskrivning av aktier -100 000 – 
 -100 000 –

Noter med redovisningsprinciper och  
bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ek. för. 
(K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar.

Avskrivningar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker 

linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
Inventarier, verktyg och installationer, 5 år

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
eventuell nedskrivning.

Redovisning av intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäk-
ter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovis-
ar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om 
bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter. Som nettoomsättning 
redovisas intäkter från bolagets kärnverksamhet. Andra typer 
av intäkter, exempelvis statliga och regionala bidrag , redovi-
sas som övriga rörelseintäkter.
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 2012-01-01 2010-04-12 
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NOT 4. BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA 
Periodiseringsfond, årets förändring – 30 000 
 – 30 000

 2012-12-31 2011-12-31

NOT 5. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 126 511 78 335 
Redovisat värde vid årets slut – 48 176 
 126 511 126 511

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -87 970 -78 335 
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -7 708 -9 635 
 -95 678 -87 970

Redovisat värde vid periondens slut 30 833 38 541

NOT 6. AKTIER I DOTTERFÖRETAG 
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 100 000 100 000 
Redovisat värde vid årets slut 100 000 100 000

Innehavet avser 100 % av aktierna i The Packaging Greenhouse AB, org nr 556665-6996.

NOT 7. EGET KAPITAL Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital 
Vid årets början 8 700 4 535 645 
Avsatt till reservfond -400 400 – 
Inbetalda insatser 1 200  – 
Årets reslutat   -5 617 
Vid årets slut 9 500 4 935 -4 972 

 2012-12-31 2011-12-31

NOT 8. CHECKKREDIT 
Beviljad kreditlimiet 1 500 000 750 000 
Outnyttjad del -1 375 655 -14 522 
Utnyttjat kreditbelopp 124 345 735 478

NOT 9. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
Personalrelaterade skulder 465 246 412 006 
Övriga poster  1 438 645 655 628 
 1 903 891 1 067 634
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The Paper Province är ett världsledande kluster 
inom massa- och pappersindustrin i Värmland 
med omnejd.

Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hun-
dratal medlemsföretag. Genom samverkan 
utvecklar vi och förbättrar medlemsföretagens 
och hela regionens konkurrenskraft.


