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Tel 08-666 21 00
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ES-28947 FUENLABRADA  
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Tel  +34 91 642 0603
Fax  +34 91 642 2470
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Iggesund Paperboard AB
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-288 00
E-post info@iggesundpaperboard.com
www.iggesundpaperboard.com

Iggesunds Bruk
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-285 32
E-post info.ib@iggesundpaperboard.com
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820 72  STRÖMSBRUK
Tel 0650-289 00
Fax 0650-289 30
E-post info.sb@iggesundpaperboard.com
 
Workington Mill
WORKINGTON Cumbria
CA14 1JX
STORBRITANNIEN
Tel +44 1900 601000
Fax +44 1900 605000
E-post info.wo@iggesundpaperboard.com

Iggesund Timber AB
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-280 57
E-post info@iggesundtimber.com
www.iggesundtimber.com

Iggesunds Sågverk
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax  0650-284 48
E-post info@iggesundtimber.com

Holmen Skog AB
(Hörneborgsvägen 6)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-759 85
E-post info@holmenskog.com
www.holmenskog.com

Holmen Kraft AB 
(Hörneborgsvägen 14)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenkraft.com
www.holmenkraft.com

Adresser

Omslaget är tryckt på Invercote® Creato 280 g/m2 från Iggesund Paperboard. Det är försett med 
fyrfärgstryck och belagt med skyddande matt lack. Bilder, logotyp och titel är belagda med blank 
UV-lack. Ordbilden är folierad. Logotyp och titel är präglade. 
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Holmen och omvärlden 2004

 
Holmen och omvärlden 2004 beskri-
ver Holmen ur perspektivet hållbart 
företagande. Tyngdpunkten ligger  
på socialt ansvar, miljöhänsyn och 
ekonomisk utveckling.

Holmen och omvärlden ger en bred bild av 
Holmen-koncernen. Den beskriver verksam-
heten 2004 och det framåtsyftande arbete 
som pågår för att möta omvärldens allt högre 
krav. 

Målgrupper: Kunder, anställda, aktiemark-
naden, lärare och elever.

Faktaunderlaget utgörs av uppgifter som 
rapporteras till olika myndigheter och av sam-
manställningar som gjorts specifikt för denna 
redovisning.

Extern revision. Den ekonomiska infor-
mationen baseras på uppgifter hämtade ur 
Holmens årsredovisning för 2004. Ekonomi-, 
personal- och miljöavsnitten i förvaltningsbe-
rättelsen i årsredovisningen är granskade av 
bolagets externa revisorer. 
     Holmen och omvärlden är inte granskad av 
extern revisor.

Intern produktion. Holmen och omvärlden 
är sammanställd och producerad i koncer-
nen. Holmen ser detta som en fördel och 
ett sätt att utveckla kompetensen inom de 
berörda ämnesområdena.

Mer info på Internet. Holmens hemsida 
innehåller kompletterande information till flera 
avsnitt i denna redovisning. Där finns också 
den fullständiga miljöredovisningen för 2004. 

Holmen och omvärlden finns även på eng-
elska och spanska. Ytterligare exemplar kan 
beställas från: 
Holmen
Koncernstab Information  
Box 5407
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
info@holmen.com
www.holmen.com

Produktion: Holmen

Omslagsdesign: Johan Resele, Stockholm

Grafisk produktion: AD Reklambyrå och Gylling

Produktion, Gustavsberg

Tryck: db grafiska, Örebro (inlaga) och Strand
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Foto: Rolf  Andersson, Bildbolaget, Västervik, m fl.
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Magnus Hall, VD och koncernchef:

Vi vidgar perspektivet

Med Holmen och omvärlden vidgar vi 
perspektivet för vår information om 
koncernen. Det är ytterligare ett steg i 
en utveckling som inleddes vid mitten 
av 1990-talet. Traditionellt belyste 
företagen fram till dess huvudsakligen 
ekonomi och finanser i sina årsredo-
visningar. Det fanns visserligen också 
information om personal och miljö 
men den var ganska kortfattad. Vid 
den här tiden började dock stora före-
tag att ge ut separata miljöredovis-

ningar. Holmen var tidigt ute och kon-
cernen kunde presentera sin första 
miljöredovisning redan 1993, något vi 
fick glädjande positiv uppmärksamhet 
för. 

Nu går vi ett steg längre och redovisar 
Holmens verksamhet ur hållbarhets-
perspektiv. Förutom ekonomi belyser 
vi frågor som berör personal, miljö och 
råvaror. Vi ser det som en naturlig 
utveckling. Holmen är en del av sam-

hället. Vi har ambitionen att vår verk-
samhet ska utvecklas och att vi på så 
sätt kan bidra till att också samhället 
utvecklas. 

Tydligare än någonsin visade de tragis-
ka händelserna i Sydostasien i julas att 
vi lever i en värld och att den är gemen-
sam för alla. Vem hade före den 26 
december 2004 kunnat ana att en av de 
mest traumatiska händelser som drab-
bat Sveriges folk under senare århund-
raden skulle äga rum i Asien. En tydli-
gare fingervisning om att allt hänger 
samman kan vi knappast få. 
 Översatt till ett företags perspektiv 
innebär det att för att uppfylla begrep-
pet hållbar utveckling, krävs att alla 
komponenter är i balans och utvecklas 
i samma takt. Att det inte går att för-
summa miljön står helt klart för alla 
västerländska företag idag – och insik-
ten växer även i andra delar av världen. 
Miljöhänsyn, god personalpolitik och 
resurshushållning är nyckelfaktorer. 
Kunder, leverantörer, anställda och all-
mänheten förväntar sig att företagen 
bedriver sin verksamhet på ett hållbart 
sätt.

Ska ett företag kunna fortleva krävs 
att det lever upp till de krav som dess 
medarbetare ställer på arbetsmiljö och 
utvecklingsmöjligheter. Saknas moti-
vation och kompetens så spelar det 
ingen roll hur fin utrustning vi har. 
Hög kvalitet och service kan bara ska-
pas av kunniga och engagerade män-
niskor. I Holmen och omvärlden 
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beskriver vi hur vi jobbar med dessa 
viktiga frågor. Det handlar bland 
annat om att skapa förutsättningar 
och ett klimat som gör att våra 
anställda själva känner att de kan ta 
ansvar för sin personliga utveckling. 

Holmens verksamhet bedrivs sedan 
länge på ett hållbart sätt. Vi har en bra 
utgångspunkt i den förnybara råvara 
som skogarna ger. Vårt skogsbruk 
uppfyller högt ställda miljökrav, våra 
anläggningars miljöpåverkan är ringa, 
produkterna är återvinningsbara och 
genuint kretsloppsanpassade. Vad vi 
däremot kanske inte varit så bra på, är 
att tala om att det förhåller sig på det 
viset. Holmen och omvärlden är ett 
led i arbetet att föra ut dessa budskap. 
Den vänder sig till alla våra intressen-
ter, men kanske i första hand till kun-
der och våra egna anställda. Det är 
något av en uppslagsbok om Holmen-
koncernen som vi tagit fram. Ambitio-
nen är att den ska ge svar på många av 
de frågor som våra intressenter ställer 
om ekonomi, personal och miljö. För 
den som mer ingående vill studera 
koncernens finansiella ställning hänvi-
sar vi till Holmen årsredovisning 
2004.

Stockholm i mars 2005

Magnus Hall 
VD och koncernchef  

Året i korthet

Efterfrågan på Holmens produkter ökade men resultatet sjönk på grund av fortsatt 
prispress, negativa valutaeffekter och kostnadsökningar.

De totala utsläppen till luft och vatten minskade eller låg kvar på samma nivå trots 
att produktionen ökade med fem procent.

Arbetet med energi- och klimatfrågor bedrevs med hög intensitet. 

Sjukfrånvaron i Holmens svenska enheter minskade med nästan en procentenhet 
jämfört med året innan.

Antalet kvinnor på kvalificerade befattningar fortsatte att öka. 

Projektet med en ny tidningspappersmaskin vid Holmen Paper Madrid inleddes. 
Maskinen beräknas vara startklar i början av 2006. 

Vid Holmen Paper Hallsta inleddes ett program som ska sänka kostnaderna med 
cirka 50 mnkr per år. Vid Holmen Paper Wargön minskades personalen. 

Sammanfattning 2004  2003

Nettoomsättning, mnkr 15 653  15 816

Rörelseresultat, mnkr 1 860  2 338
Resultat efter finansiella poster, mnkr 1 654  2 126
Årets resultat, mnkr 1 211  1 451

Vinst per aktie (efter utspädning), kr 14,4  17,5

Utdelning, kr 10 * 10
Extra utdelning, kr –  30

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,8  12,3
Avkastning på eget kapital, % 8,4  9,7

Skuldsättningsgrad, ggr       0,36  0,22

Investeringar, mnkr                1 291  755

Medelantal årsanställda 4 897  4 927
* Styrelsens förslag

Nettoomsättning
Rörelsemarginal

Exkl överlåtna verksamheter och 
jämförelsestörande poster

Nettoomsättning
Mnkr %
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Affärsområden – tillverkning 

Holmen Skog anskaffar virke till Holmens 
svenska enheter och sköter koncernens sko-
gar som omfattar en miljon hektar produktiv 
skogsmark. Avverkningen i egna skogar 
motsvarar cirka 60 procent av koncernens 
virkesbehov. 

Produkter
- Tidningspapper, vitt och färgat
- Telefonkatalogpapper 
- MF Journal    
- SC-papper      
- Bestruket tryckpapper.

Varumärken
Holmen News, Holmen Coloured 
News, Holmen Plus, Holmen Plus 
Gravure, Holmen XLNT, Holmen 
Book, Holmen Guide, Holmen 
Scanmag, Holmen Bravo, Holmen 
Ideal. 

Holmen Skog 

Holmen Paper
Holmen är en skogsindustri-
koncern. Tillverkningen omfattar 
tryckpapper, kartong och träva-
ror. Cirka 90 procent av produk-
tionen säljs inom Europa.

Koncernen

Detta är Holmen

Nettoomsättning                         Rörelseresultat                                Anställda

Andel av koncernen, %

50 23 52 

Tillverkningen i Holmen är baserad på 
råvaror från skogen samt returpapper. 
Koncernens skogsinnehav uppgår till drygt 
en miljon hektar produktiv skogsmark. 
Returpapper anskaffas av delägda företag. 
Energibehovet täcks genom egen och del-
ägd vattenkraft, mottryckskraft vid indu-
strierna samt inköpt el.

Lång historia. Holmens aktie är noterad 
på Stockholmsbörsen sedan 1936 och 
bolaget har en lång historia. Redan 1609 
anlades ett vapenfaktori på den holme i 
Strömmen i Norrköping som givit företa-
get dess namn. 
 Iggesunds-delen av Holmen har 
också gamla anor. Den första industrin 
anlades 1665. 
 Holmen var under lång tid ett mäss-
ingsbruk medan Iggesund var ett järn-
bruk. Dock tillverkade båda företagen 
papper i liten skala redan på 1600-talet.

Dagens Holmen är resultatet av den stra-
tegi som styrelsen lade fast 1999 och som 
innebär att verksamheten fokuseras 
på tryckpapper och kartong. Dessa båda 
rörelsegrenar står för cirka 80 procent av 
koncernens nettoomsättning.
 Holmen har starka marknadspositio-
ner inom både tryckpapper och kartong 
som enligt koncernens strategi ska 
utvecklas. Tillväxten ska ske organiskt 
och genom selektiva förvärv.  

Huvudkontor: Stockholm

Ekonomifakta 2004
Nettoomsättning, mnkr 15 653 
Rörelseresultat, mnkr 1 860
Resultat efter finansiella poster, mnkr  1 654

Medelantal anställda 2004 4 897

14 27 8

Affärsområden – råvaror och energi

Nettoomsättning                         Rörelseresultat                                Anställda

Andel av koncernen, %

Skogsregioner 
Lycksele, Örnsköldsvik, Iggesund,  
Norrköping.

Inköpsbolag 
Tallinn, Estland.

Marknad
Holmen Papers huvudmarknad är Europa. 
Marknadspositionen är stark inom produktom-
rådena MF Journal, tidningspapper, telefon-
katalogpapper och färgat tidningspapper. 
 Holmen Paper tillhör huvudleverantörerna 
till många av de stora dagspress- och tidskrifts-
förlagen i Sverige, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland.

Produktionsanläggningar
Holmen Paper Hallsta, Hallstavik 
Holmen Paper Braviken, Norrköping  
Holmen Paper Wargön, Vargön  
Holmen Paper Madrid, Spanien.
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Affärsområden – tillverkning 

Produkter
- Solidkartong, SBB 
- Falskartong, FBB 
-  Plastbelagd och laminerad 
kartong.

Varumärken
Invercote, Incada.  

Produkter
Huvuddelen av trävarorna används för tillverkning av 
bland annat trägolv, paneler och möbler.

Varumärken
Monolit, Quatrolit, Relax.

Marknad
Iggesund Timbers huvudmarknad är Europa, 
främst Skandinavien och Storbritannien. Kunderna 
utgörs främst av möbel- och golvtillverkare, snicke-
rier samt byggvaruhandeln.  

Produktionsanläggning
Iggesunds Sågverk, Iggesund.

Iggesund Paperboard Iggesund Timber

Holmen Kraft 

Holmen är hälftenägare i gaskombianläggningen 
Peninsular Cogeneracion som förser Holmen Paper 
Madrid med energi.
 Drygt hälften av det returpapper som förbrukas 
av Holmen Papers anläggningar Hallsta och Bravi-
ken anskaffas inom landet medan resten importeras 
från England, Norge, Danmark, Finland och Tysk-
land. Returpapperet anskaffas av det delägda bola-
get PÅAB.
 Det returpapper som används vid anläggningen 
i Madrid anskaffas huvudsakligen inom landet. 
Merparten kommer från delägda insamlingsbolag, 
främst CARPA.

Energi och returpapper

31 41 38 

Holmen Kraft ansvarar för elförsörj-
ningen till Holmens svenska enheter och 
för koncernens vattenkraftanläggningar. 
Holmens behov av elkraft täcks genom 
köp samt egen produktion i vattenkraft-

verk och i industriernas mottrycksan-
läggningar.
Hel- och delägda vattenkraftverk i:
Umeälven, Faxälven, Gideälven, Igge-
sundsån, Ljusnan och Motala Ström.

Delägda verksamheter

Nettoomsättning                         Rörelseresultat                              Anställda

Andel av koncernen, %

3 0,3 2 

Nettoomsättning       Rörelseresultat             Anställda

Andel av koncernen, %

2 9 0,2 

Nettoomsättning                         Rörelseresultat                              Anställda

Andel av koncernen, %

Marknad
Iggesund Paperboards huvudmarknad är Europa, 
främst Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Bety-
dande volymer exporteras också till Sydostasien och 
USA. 
 Iggesund Paperboard är marknadsledare i Euro-
pa inom det högsta kvalitetsområdet för kartong.
Produkterna används till förpackningar för bland 
annat livsmedel, kosmetika, tobak och konfektyr 
samt för grafiska ändamål.  

Produktionsanläggningar
Iggesunds Bruk, Iggesund  
Workington, Storbritannien  
Ströms Bruk, Strömsbruk
Arkningsanläggningar i Holland och Frankrike.

Affärsområden – råvaror och energi
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Holmen Paper Hallsta
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper
Process: TMP-, DIP- och slipmassa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal, 
SC-papper och bokpapper
Produktionskapacitet: 795 000 ton per år
Medelantal anställda: 991

Holmen Paper Braviken
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper
Process: TMP-massa och DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, färgat tidnings- 
papper, telefonkatalogpapper
Produktionskapacitet: 750 000 ton per år
Medelantal anställda: 725

Holmen Paper Wargön
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved
Process: Slipmassa, inköpt sulfatmassa
Produkter: Bestruket tryckpapper (MWC-
papper) 
Produktionskapacitet: 130 000 ton per år
Medelantal anställda: 323

Holmen Paper Madrid
Holmen Paper
Råvara: Returpapper
Process: DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal och  
lättbestruket journalpapper
Produktionskapacitet: 170 000 ton per år
Medelantal anställda: 280

Iggesunds Bruk
Iggesund Paperboard   
Råvara: Barr- och lövmassaved
Process: Sulfatmassa
Produkter: Solidkartong för förpackningar 
och grafiska ändamål. Avsalumassa
Produktionskapacitet: 310 000 ton kartong 
och 50 000 ton avsalumassa per år 
Medelantal anställda: 830

Workington
Iggesund Paperboard
Råvara: Granmassaved och inköpt sulfat-
massa
Process: RMP-massa
Produkter: Falskartong för förpackningar 
och grafiska ändamål
Produktionskapacitet: 235 000 ton per år
Medelantal anställda: 505

Ströms Bruk
Iggesund Paperboard
Råvara: Kartong från Iggesunds Bruk och
Workington samt inköpt plastgranulat, folie mm
Process: Plastbeläggning och laminering
Produkter: Plastbelagd och laminerad kartong
Produktionskapacitet: 45 000 ton per år
Medelantal anställda: 133

Iggesunds Sågverk
Iggesund Timber
Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Trävaror
Produktionskapacitet: 250 000 m3 per år
Medelantal anställda: 82

Här tillverkas Holmens produkter...

Holmen tillverkar produkter i 
Sverige, Storbritannien och 
Spanien. Viss vidareförädling 
sker i Holland och Frankrike.
Koncernens skogar och vatten-
kraftverk finns i Sverige.

Avverkningarna i Holmens skogar 
motsvarar cirka 60 procent av virkes-
behovet i koncernens svenska bruk. 
Resterande volymer köps av privata 
skogsägare eller anskaffas genom 
byten med andra skogsföretag och 
import. Andelen importerat virke till 
bruken i Sverige är cirka tio procent.  
I Storbritannien köps allt virke. 
 Returpapper används vid flera 
bruk. Anläggningen i Madrid utnytt-
jar enbart returpapper som råvara. 
 Samtliga Holmens anläggningar 
liksom skogsbruket uppfyller högt 
ställda miljökrav och tillämpar miljö-
ledningssystemet ISO 14001. 
 Holmens skogsbruk är certifierat 
enligt de internationella skogsstandar-
derna PEFC och FSC. 

Huvudkontor   

Produktionsorter  

Skogsregioner, inköps-
bolag, vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber

Holmen Skog

Holmen Kraft* 

 

 *  Holmen är hel- och delägare till 23 vattenkraftverk  
i de markerade vattendragen. 
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Verksamhet i olika länder, 2004 

 Nettoomsättning, Medelantal
 mnkr  anställda
Sverige  3 657  3 811
Australien  231 3 
Belgien  372 4
Danmark  427 3
Estland 6 22
Frankrike  761 29
Hongkong  161 4
Irland  69 1
Italien  566 4
Nederländerna  827 130 
Polen  471 4
Portugal  111 2
Schweiz  263 10
Singapore 33 6
Spanien  951 293
Storbritannien  2 460  539
Tyskland  1 937 18
USA  457 14 
Övriga länder  1 893  –
Totalt 15 653 4 897

Huvudkontor

Produktionsorter

Försäljning,
distribution

Holmen Paper 

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber
 

Australien  

Japan

USA

Hongkong

Singapore

USA
 

... och detta används de till

Dagstidningar 
Ett stort antal dagstidningar i främst Europa, 
men även i andra världsdelar, trycks på Holmens 
papper. 

Magasin, veckotidningar och specialtidningar
Marknaden för special tidningar växer, under-
stödd av Internet som inspirerar till fördjupande 
läsning i de mest skiftande ämnen. 

Kataloger
Telefonkatalogen lever. Det växer också fram en 
ny marknad för produktkataloger där funktion och 
ekonomi premieras före exklusivitet. 

Trycksaker
Kartongen används ofta som omslag till tryck-
saker av olika slag. Titta på omslaget till denna 
redovisning och läs texten på dess insida så 
förstår du varför. 

Broschyrer och bilagor
MF Journal-papper ser ut som tidningspapper men 
är tjockare. I dagstid ningarnas bilagor har det varit 
vanligt länge, men nu har också många broschyr-
makare upptäckt fördelarna med denna kvalitet.

Förpackningar för livsmedel, medicin, 
parfym, konfektyr och tobak 
Kraven på renhet, tryck- och körbarhet är höga 
för dessa produkter. Det är också viktigt att för-
packningen kan förmedla rätt känsla om dess 
ofta exklusiva innehåll.

Träinredningar och möbler
Trävarorna används som synligt trä i boendemiljö.
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Aktuella frågor som berör…

Anställda
Anställda, fackföreningar och presumtiva 
anställda ställer krav på att företaget ska ha 
en genomtänkt, tillämpad personalpolicy, 
bra arbetsmiljö och tydliga ambitioner att 
förbättra arbetsvillkoren.

Holmen strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder engagerande 
och utvecklande arbetsuppgifter. 

Omvärlden
Omvärlden, som exempelvis myndigheter 
och allmänhet, ställer rättmätiga krav på 
korrekt, regelbunden och relevant informa-
tion om företaget, dess finansiella situation, 
resultat och miljöstatus.

Holmen strävar efter att hålla omvärlden 
väl informerad om företagets utveckling. 

Opinionsbildare
Analytiker, media och miljöorganisationer 
granskar ständigt Holmen och dess verk-
samhet ur olika perspektiv.

Holmen strävar efter att förmedla en sak-
lig och rättvisande bild av företaget till 
opinionsbildare.  

Aktieägare 
Holmens aktieägare förväntar sig en stabil 
och långsiktig avkastning som överstiger vad 
en alternativ placering kan ge. De förutsätter 
också att Holmen sköts ansvarsfullt, att lagar 
följs och att företaget arbetar uthålligt. 

I enlighet med strategin strävar Holmen 
efter att långsiktigt utveckla företaget 
och öka dess värde.   

Affärspartners
Kunderna ställer krav på Holmens produk-
ter, tjänster, god affärssed och på företa-
gets status i viktiga miljöfrågor. Samma 
krav ställer Holmen på sina leverantörer av 
insatsvaror och tjänster.

Holmen strävar efter långsiktiga och 
ömsesidigt utvecklande relationer med 
sina affärspartners. 

Holmens intressenter 

Holmens intressenter har olika krav och förväntningar på koncer-
nen. Här finns en beskrivning av de fem viktigaste intressentgrup-
perna och en redovisning av aktuella omvärldsfrågor.

Intressentkontakter 
En arbetsgrupp arbetar med att tydlig-
göra Holmens roll för bolagets många 
intressenter. Gruppen består av repre-
sentanter för koncernledningen samt 
specialister inom områdena ekonomi, 
personal och miljö.

…anställda 

Jonas Adler, Iggesunds Bruk, är en av de 
allt fler pappor som väljer att utnyttja sin rätt 
till föräldraledighet. Barnen heter Nora och 
Klara.

Personalutveckling är en strategisk 
fråga i Holmen. Genom att ge de 
anställda möjligheter att utvecklas 
stärks också företaget. Personalenkäter 
och medarbetarsamtal genomförs 
regelbundet och är viktiga verktyg i 
detta arbete. 

Jämställdhet. Holmen är verksamt i en 
bransch som historiskt är präglad av 
manliga värderingar och med över-
vägande manliga medarbetare. Jäm-
ställdhetsfrågorna drivs därför med 
hög prioritet. Det har resulterat i att 
andelen kvinnor på tidigare typiskt 
manliga befattningar stadigt ökar. 
Andelen män som utnyttjar sin rätt till 
ledighet då familjen fått tillökning 
 stiger också.

Sjukfrånvaron. Den höga sjukfrånva-
ron i Sverige är otillfredsställande och 
medför höga kostnader. 
 Holmen har som mål att på kort 
sikt minska sjukfrånvaron med en 
procentenhet. Ett antal åtgärder 
genomförs. Företagshälsovården 
fokuseras på förebyggande åtgärder, 
rehabilitering och friskvård. 

Anställda

Aktieägare

Omvärlden

HOLMEN

AffärspartnersOpinionsbildare
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Ekonomiska styrmedel. Miljömyndig-
heterna har infört ekonomiska styr-
medel för att successivt förbättra mil-
jön. Det handlar bland annat om skat-
ter och avgifter för utsläpp till luft 
samt på avfall och energi.  

Klimatfrågan. Flera viktiga initiativ 
har tagits, både nationellt och inom 
EU, för att bemästra den befarade för-
ändringen av jordens klimat. 
 Holmen deltar i handeln med såväl 
utsläppsrätter för växthusgaser som 
elcertifikat för förnybar el. Holmen 
kommer också att ingå avtal med  
Energimyndigheten i Sverige om att 
effektivisera elanvändningen. I gen-
gäld undantas företaget från den från 
1 juli 2004 införda skatten på el.  
 Syftet med dessa initiativ är att öka 
energieffektiviteten och minska 
utsläppen av växthusgaser. 

Tillgången på virke i Sverige.  Debat-
ten om tillgången på virke i Sverige är 
het. Olika uppfattningar om hur 
mycket virke som kan produceras idag 
och i framtiden har förts fram. 

Holmen anser att det är möjligt att 
öka produktionen av virke i de svens-
ka skogarna. För detta krävs en skogs-
politik med offensiva produktionsmål.
 I Holmens egna skogar bedöms de 
årliga avverkningarna gradvis kunna 
ökas från dagens 2,6 miljoner kubik-
meter till cirka 3,0 miljoner kubikme-
ter vid seklets mitt.

Stormfällningarna. Stormen över 
södra Sverige i januari 2005 fällde 
skog motsvarande cirka 70 miljoner 
kubikmeter virke. Det är nästan lika 
mycket som avverkas i hela landet 
under ett år och drabbade många pri-
vata skogsägare mycket hårt. Holmens 
skogar påverkades förhållandevis 
lindrigt. 
 Holmen omlokaliserade ett stort 
antal skogsmaskiner och även perso-
nal från norra Sverige till de storm-
drabbade områdena för att bistå i för-
sta hand bolagets virkesleverantörer 
med att röja upp i deras skogar.  

…aktieägare …omvärlden och opinionsbildare
Bolagsstyrning. En svensk kod för 
bolagsstyrning lades under 2004 fram 
av Kodgruppen. Gruppen tillsattes 
2003 i ett gemensamt initiativ av För-
troendekommissionen och ett antal 
organ och organisationer inom 
näringslivet. Kodens övergripande 
syfte är att bidra till en bättre styrning 
av svenska bolag genom att en tydliga-
re roll- och ansvarsfördelning skapas 
mellan lednings- och kontrollorgan. 
 Stockholmsbörsen har uppgett att 
man avser införa koden i sitt regelverk 
under 2005. 

Finansiell rapportering. Redovisnings-
rådets övervakningspanel bildades 
2003. Dess uppgift är att granska alla 
börsnoterade bolags redovisningar 
och tillse att de upprättar finansiella 
rapporter enligt lag och god sed för 
aktiemarknadsbolag. Syftet är att 
skydda investerarna och upprätthålla 
allmänhetens förtroende för kapital-
marknaden. 

Ekonomisk rapportering. Från och 
med 2005 rapporterar Holmen i sin 
koncernredovisning i enlighet med 
IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Övergången 
innebär bland annat att Holmens 
skogstillgångar marknadsvärderas 
efter värdet på den framtida avkast-
ningen. Detta ger skogarna ett högre 
värde i balansräkningen än tidigare. 
Mot bakgrund av att svenska redovis-
ningsregler på de flesta områden över-
ensstämmer med IFRS blir övriga 
effekter begränsade.

Aktuella frågor som berör…
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Holmens strategi fastställs av koncernens styrelse. Den bestämmer
koncernens inriktning och omfattar också personal- och miljöaspekter.

 •  Holmens huvudproduktområden är 
tidnings- och journalpapper för tid-
skrifter, tidningar, kataloger och 
reklam, samt kartong för förpackning-
ar och grafiska ändamål. Inom dessa 
områden har Holmen starka mark-
nadspositioner som ska utvecklas.

 •  Holmen ska växa mer än markna-
den. Attraktiva produkter, aktiv 
marknadsföring och produktutveck-
ling skapar förutsättningar för till-
växt, som ska ske organiskt och 
genom selektiva förvärv.

•  Holmen fokuserar på hög kvalitet 
och låga tillverkningskostnader inom 
varje produktgrupp. Kostnadseffekti-
vitet uppnås genom storskalig pro-
duktion, rationella processer och hög 
kompetens hos medarbetarna.

  •  Holmens skogs- och krafttillgångar, 
sågverk och returpappersbolag ska, 
förutom finansiell avkastning, ge kun-
skap om och kontroll över viktiga 
råvaror vad gäller inköp, pris, till-
gänglighet och kvalitet.

Strategi

Lönsamhetsmål används för att styra 
verksamheten och de satsningar, 
investeringar och resultatförbättrande 
åtgärder som planeras och genomförs. 
I koncernen beräknas ett nyckeltal för 
verksamheten utifrån rörelseresultatet 
med avdrag för kapitalkostnad och 
skatt. Det ger ett enkelt och rättvisan-
de mått som kontinuerligt följs upp 
för koncern, affärsområden och pro-
duktionsenheter.

Finansiell stabilitet. Holmen ska ha en 
stark finansiell ställning med relativt 
låga finansiella skulder. Det ger finan-
siell stabilitet och möjlighet att göra 
korrekta och långsiktiga affärsbeslut 
relativt oberoende av konjunktur och 
externa finansieringsmöjligheter. 
Målet för koncernens skuldsättnings-
grad, det vill säga relationen mellan 
eget och lånat kapital, är 0,3–0,8.

Utdelningsmål. Holmen ska lämna en 
ordinarie utdelning som årligen upp-
går till 5–7 % av eget kapital. Det 
innebär en relativt stabil och hög årlig 
utdelning. 

Affärsidé

Riktlinjer

Finansiella mål

 •  Holmens lönsamhet och avkastning 
ska uthålligt överstiga marknadsmäs-
sig kapitalkostnad.

 •  Den finansiella ställningen ska vara 
stark med en skuldsättningsgrad som 
uppgår till 0,3–0,8. Ordinarie utdel-
ning ska årligen uppgå till 5–7 % av 
eget kapital. Extra utdelning och åter-
köp av aktier genomförs när kapital-
strukturen och verksamhetens finan-
sieringsbehov möjliggör detta.

•  Holmen ska attrahera och utveckla 
goda medarbetare för att säkra kom-
petensen långsiktigt.

  •  Forskning och utveckling ska inrik-
tas på att stödja affärsverksamhetens 
krav på produktutveckling och effek-
tiva produktionsprocesser.

•  Verksamheten ska präglas av hel-
hetssyn, där miljön skyddas, råvaror 
och energi används effektivt, etiska 
och sociala normer respekteras och en 
hållbar utveckling främjas.

Utbyggnaden av Holmen Paper Madrid med en ny pappersmaskin är den största pågående tillväxtinvesteringen. Produktionsstart är planerad till 
början av 2006.
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Holmens tillverkning sker inom EU 
där merparten av produkterna avsätts. 
Viss försäljning sker även till bland 
annat USA och flera länder i Asien. 
 Holmen agerar sedan länge i alla 
länder i enlighet med lagar och avtal 
och under iakttagande av god affärs-
sed. Detta kommer också till uttryck i 
de policies som finns för verksamhe-
ten. 
 Holmen utvecklar metodik för att 
bevaka hur koncernens intressenter 
arbetar med miljö- och personalfrågor.

Informationspolicy. Holmens informa-
tion till aktiemarknaden utgår från 
den informationspolicy som fastställ-
des av koncernens styrelse 2004. 
 Policyn reglerar hur företaget ska 
hantera, sprida och kommentera in-
tern och extern information. Den föl-
jer Stockholmsbörsens rekommenda-
tioner.

Inköpspolicy. Holmen ska tillämpa 
och upprätthålla god affärsmoral och 
professionellt uppträdande. De lagar 
och regler som gäller för inköp av 
varor och tjänster ska strikt följas. 
Miljöfrågor ska beaktas i enlighet med 
Holmens miljöpolicy.

Personalpolicyn uttrycker koncernens 
syn på god personalpolitik och är 
utvecklad tillsammans med koncer-
nens fackliga organisationer. Personal-
policyn poängterar chefernas och 
medarbetarnas gemensamma ansvar 
för ett bra arbets- och utvecklings-
klimat på arbetsplatserna. Chefen ska-
par förutsättningar för gruppens och 
individens utveckling medan medar-
betaren själv ansvarar för att ta tillva-
ra dessa möjligheter. Policyn tydliggör 
också vilka krav som ställs på en god 
ledare.

Jämställdhetspolicyn uttrycker kon-
cernens syn på mäns och kvinnors vill-
kor i koncernen. Den anger att arbets-
platserna ska vara lika lämpade för 

män och kvinnor och att Holmen ser 
det som naturligt att kombinera för-
äldraskap och arbete. Policyn ska 
främja en jämnare könsfördelning i 
koncernen och att antalet kvinnor i 
ledande befattningar ökar. Jämställd-
hetsplaner finns på varje organisato-
risk enhet.

Miljöpolicyn innehåller övergripande 
principer för miljöarbetet i koncernen. 
Den täcker merparten av de miljö-
aspekter som Holmens intressenter 
prioriterar. 
 Målen för miljöarbetet formuleras 
lokalt och följs upp i de miljölednings-
system som finns vid fabrikerna och i 
skogsbruket.

Lokala policies finns inom flera om-
råden och är anpassade till respektive 
enhets förhållanden.

Fackligt samverkansavtal. Samverkan 
mellan ledning och de fackliga organi-
sationerna stöds av ett avtal som 
bland annat fokuserar på hälsa, jäm-
ställdhet och kompetensutveckling.

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk. För 
den skogliga verksamheten finns 
omfattande riktlinjer för hur skogarna 
ska skötas. Kraven i miljöcertifiering-
arna enligt FSC och PEFC är inbyggda 
i riktlinjerna. 

Riktlinjer för inköp av virke. Holmen 
ställer krav på att det virke som före-
taget anskaffar ska vara avverkat i 
enlighet med gällande lagar och upp-
fylla specificerade miljökrav.

Mutor och bestickning. Holmen har 
riktlinjer som klargör hur viktigt det 
är att anställda i kontakter med kun-
der och leverantörer, där någon form 
av förmån erbjuds, noga överväger 
dess innebörd och syfte. Tolerans-
nivån är låg.

Policies och riktlinjer 

Olika policies och riktlinjer utgör tillsammans med lagstiftningen 
i de olika länderna ett ramverk för Holmens agerande i kontakt-
erna med intressenterna. 
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Organisation och arbetssätt 

Styrelsens arbetsordning
Holmens styrelse består av nio leda-
möter som väljs av bolagsstämman, 
samt tre arbetstagarledamöter med 
lika många suppleanter som utses av 
de fackliga organisationerna. Nomi-
neringsarbetet utförs av en kommitté 
bestående av Fredrik Lundberg, Carl 
Kempe och Arne Mårtensson. De 
representerar tillsammans mer än 2/3
av rösterna i bolaget.
 Styrelsen sammanträdde vid nio 
tillfällen under 2004. Bolagets reviso-
rer rapporterar sina iakttagelser till 
styrelsen.

Koncernledningens arbetssätt
Styrelsen har delegerat det operativa 
ansvaret för bolagets och koncernens 
förvaltning till bolagets verkställande 
direktör, tillika koncernchef.
 Holmens koncernledning utgörs av 
koncernchefen och cheferna för de
fem affärsområdena samt de fem kon-
cernstaberna.
 Koncernledningen sammanträdde 
vid elva tillfällen under 2004. Mötena 
behandlade verksamhetens utveckling 
och resultat, rapporter inför och efter 
styrelsens sammanträden, verksam-
hetsplanering, budget, investeringar 
samt personal- och miljöfrågor.

Organisationen i Holmen kompletteras med ett antal nätverk 
och olika specialistkompetenser. Verksamheten är i hög grad 
decentraliserad till affärsområden och bruk.

Koncernens styrelse, koncern-VD, cheferna 
för de fem affärsområdena samt plats- och 
skogscheferna ansvarar för respektive organi-
satorisk nivå.
 
Chefsgrupper 
Funktionella ledningsgrupper arbetar med 
policy- och strategifrågor och erfarenhetsut-
byte.  

Samverkansgrupper
För områden som är viktiga att arbeta mer 
i detalj med finns samverkansgrupper med 
specialister från affärsområden och staber. 
Grupperna arbetar med kompetensutveckling 
samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
respektive ämnesområde.

Så ser organisationen i Holmen ut

Ekonomiarbetet i Holmen är decentra-
liserat till affärsområden, bruk och 
skogsregioner. Koncernstab Ekonomi 
och Finans har det funktionella 
ansvaret för finansiering, redovisning 
och rapportering, skatter samt försäk-
ringar. 
 Ekonomiarbetet planeras och 
koordineras av en ekonomichefs-
grupp. Arbetet leds av koncernens 
ekonomi- och finansdirektör. Inom 
gruppen samordnas större koncernge-
mensamma frågor inom ekonomiom-
rådet. Ett viktigt syfte är också att 
utveckla den interna kontrollen och 
koordinera revisionsarbetet tillsam-
mans med Holmens externa revisorer.

Ekonomi  

Styrelse och koncernledning  

Personal
Personalarbetet i Holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personalfrå-
gorna samordnas av en ledningsgrupp 
för Human Resources (HR), samman-
satt av personalchefer från affärsområ-
dena. Koncernens personaldirektör 
leder gruppens arbete. För specifika 
HR-frågor bildas arbetsgrupper där 
också fackliga representanter deltar.
 Personalarbetet inom affärsområ-
dena drivs av HR-råd. Vid de större 
fabrikerna finns personalchef samt 
specialistkompetenser.
 Vartannat år genomförs enkäten 
Holmen Inblick bland de anställda. 

Medarbetarsamtal.  I linje med perso-
nalpolicyn ska varje chef genomföra 
årliga medarbetarsamtal. Under dessa 
samtal upprättas personliga utveck-
lingsplaner. Chefer och medarbetare 
ges också möjlighet till utbildning för 
att utveckla förmågan att genomföra 
konstruktiva medarbetarsamtal. 

Facklig samverkan. De fackliga organi-
sationerna träffas regelbundet i Holmen 
European Works Council samt i sam-

• Ekonomi

• Personal

• Miljö

• Energi och klimat

• FoU

• Information

• Inköp

CHEFSGRUPPER SAMVERKANSGRUPPER

• Arbetsmiljö, skydd och  

säkerhet

• Ledningssystem

• Informationssystem

• Riskhantering

• Fackligt samråd     

• Transporter

• Vattenrening

• Avfallshantering

Styrelse

Koncern -VD

Affärsområdeschef

Stabschef

Platschef 

Skogschef
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rådsgrupper inom respektive enhet.
 Klagomål på bland annat arbets- 
och anställningsvillkor hanteras av 
respektive chef. De kan också kanali-
seras via de fackliga organisationerna.

Arbetsmiljö och säkerhet. Varje enhet 
arbetar mot de mål som finns för 
arbetsmiljön och följer också upp 
olycksfall och tillbud. Lokala policies 
och riktlinjer utgör grunden för detta 
arbete. 
 Holmens ambition är att tillbud 
ska registreras systematiskt. Det ökar 
kunskapen om varför olyckor kan 
inträffa och gör att förebyggande 
åtgärder kan vidtas.
 Arbetsmiljöinspektionen följer 
kontinuerligt hur de åtgärder som 
vidtas vid arbetsolycksfall och allvarli-
ga tillbud utförs.
 Årligen görs interna revisioner av 
arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet i 
Holmen. Räddningstjänsten besöker 
Holmens enheter regelbundet och 
kontrollerar brandskyddet vid respek-
tive anläggning. 

Miljöarbete. Miljöansvar och miljöar-
bete fördelas och bedrivs i enlighet 
med Holmens miljöpolicy.
• Koncernens styrelse och VD samt 
cheferna för affärsområdena har ett 
övergripande ansvar för miljön. Det 
operativa miljöansvaret ligger hos 
plats- och skogschefer. Vid några 
enheter är ansvaret delegerat till miljö-
ansvariga.
• Koncernens miljöchef leder Hol-
mens miljöråd, samordnar miljöinsat-
serna, bevakar utvecklingen på miljö-
området samt tar initiativ till och dri-
ver samverkansgrupper. 
• Holmens miljöråd är sammansatt 
av miljöansvariga på affärsområdena. 
Rådet verkar för att miljöpolicyn till-
lämpas, erfarenheter utbyts och poli-
cyfrågor bereds.
• Den industriella verksamheten 
kontrolleras regelbundet av miljömyn-

digheterna som bevakar att givna vill-
kor uppfylls. Besiktningar görs också 
av externa experter.

Miljöledningssystem. Samtliga enheter 
och skogsbruket i Holmen är certifie-
rade enligt miljöledningssystemet ISO 
14001 och revideras regelbundet av 
externa, auktoriserade revisorer. 

Miljöcertifiering av skogsbruket. 
Holmens skogsbruk är certifierat enligt 
de båda internationella skogscertifie-
ringssystemen FSC och PEFC. Via årli-
ga revisioner av externa revisorer kon-
trolleras hur systemens krav uppfylls.

Krav på leverantörer. Ett system för att 
bedöma olika leverantörers kvalitets- 
och miljöarbete håller på att etableras 
i Holmen. Det kommer att tydliggöra 
de krav Holmen ställer på sina leve-
rantörer.

Miljö 

Information
Ekonomisk information. Holmen publi-
cerar varje år en årsredovisning. Den 
egentliga årsredovisningen revideras av 
bolagets externa revisorer. Dessutom 
publiceras tidningen Holmen Business 
Report fyra gånger per år innehållande 
koncernens boksluts- och delårsrappor-
ter. Ekonomisk information publiceras 
också på www.holmen.com

Personalinformation. Personaltidningen 
Insikt ges ut med sex nummer per år. Tid-
ningen speglar koncernens verksamhet 
ur medarbetarperspektiv. Dess inrikt-
ning bestäms av ett redaktionsråd 
bestående av representanter för såväl 
företaget som fackföreningarna.

Miljöinformation. Holmen publicerar en 
årlig miljöredovisning på hemsidan 
med fakta om råvaror, produktion och 
utsläpp. Underlaget bygger på de upp-
gifter som rapporteras till miljömyn-
digheterna.
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Global Reporting Initiative – GRI 
GRI verkar för att organisationer fri-
villigt ska redovisa sin verksamhet ur 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv. Holmen kommer succes-
sivt att anpassa rutiner och redovis-
ningar för att uppfylla de GRI-krav 
som är relevanta för företaget. 

Internationella riktlinjer 
Holmen ställer sig bakom de rådgi-
vande principerna i FNs Global Com-
pact, ILOs förklaring om grundläg-
gande principer och rättigheter i 
arbetslivet samt OECDs riktlinjer för 
multinationella företag. Holmen stö-

der de 16 principerna för miljömedve-
tet  ledarskap i Internationella han-
delskammarens (ICCs) näringslivspro-
gram för hållbar utveckling.  
 Holmen undersöker om det finns 
något i verksamheten som riskerar att 
komma i konflikt med FNs deklara-
tion om mänskliga rättigheter. Risken 
för detta är begränsad eftersom all till-
verkning sker inom EU och merparten 
av produkterna avsätts där. 
 Företaget agerar sedan länge på 
alla marknader i enlighet med lagar 
och ingångna avtal under iakttagande 
av god affärssed.

Organisation och arbetssätt 

Humansponsring. Holmen är engage-
rat inom så kallad humansponsring. 
Bland annat stöder koncernen SOS 
Barnbyar, Barndiabetesfonden, Läka-
re utan gränser, Sjöräddningen och 
Hjärnfonden. Holmen lämnade i bör-
jan av 2005 bidrag till Radiohjälpen 
för att stödja dem som drabbades av 
flodvågen i Sydostasien.  

Idrottssponsring. Sedan lång tid 
sponsrar koncernen ett antal idrotts-
föreningar, bland annat elitserielaget 
MODO Hockey, Örnsköldsvik, fot-
bollslaget IFK Norrrköping samt 
speedwaylaget Rospiggarna i Hallsta-
vik. Holmen sponsrar också handi-
kappidrottaren Jonas Jacobsson, som 
vid Paralympics 2004 tog guld i fyra 
grenar. 
 I liten skala sponsrar Holmen därut-
över ett antal lokala idrottsföreningar.

Övrig sponsring. Bland övrig spons-
ring kan nämnas stöd till Sveriges 
Unga Aktiesparares Riksförbund.

Handikappidrottaren Jonas Jacobsson från Norrköping tog fyra guld vid 
Paralympics 2004. Här gratuleras han av Holmen Papers informations-
chef  Anders Lyngenberg.

Kund- och miljöenkäter
Kundenkäter.  Holmen genomför 
regelbundet enkäter om hur kunderna 
uppfattar företaget. Svaren omsätts i 
handlingsplaner så att Holmens roll 
som leverantör kontinuerligt kan för-
bättras.

Miljö- och etikenkäter. Holmen deltar i 
miljö- och hållbarhetsenkäter och ser 
sådana som värdefulla för att identi-
fiera styrkor och svagheter.

Internationella initiativ och riktlinjer
En koncerngemensam grupp hanterar 
försäkringsfrågor. Tillsammans med 
rådgivare görs omfattande riskanaly-
ser, vilka ligger till grund för skadefö-
rebyggande åtgärder och försäkrings-
upphandling. 
 Målet är att Holmens större 
anläggningar ska klassas som att 
de har bästa möjliga brandskydd, vil-
ket inte bara ger optimalt skydd mot 
brand utan också lägre försäkrings-
premier. Kraven på skyddsarbetet vid 
de mindre anläggningarna är anpassa-
de till varje enhets förutsättningar.
 Holmens försäkringsskydd tecknas 
för egendomsskador och bortfall av 
täckningsbidrag till följd av egen-
domsskador. Koncernens skogsinne-
hav försäkras inte eftersom arealerna 
är spridda över landet vilket minskar 
risken för samtidiga skador.

Försäkringar 

Sponsring
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Den årliga avverkningen i Holmens 
egna skogar motsvarar 60 procent av 
det totala virkesbehovet vid de svens-
ka enheterna. 
 Skogarna ger också en stabil eko-
nomisk avkastning på cirka 500 mnkr 
per år. Tillväxten ökar stadigt i dem. 
Vid mitten av detta sekel kommer 
Holmen att kunna ta ut cirka 20 pro-
cent mer virke än idag. 
 Holmens skogsinnehav kommer 
att bli viktigare när konkurrensen om 
”skogen” i Sverige nu ökar från andra 
intressen. Miljörestriktioner undantar 
betydande arealer skog från brukan-
de. Därtill kommer politiska beslut 
om ökad biobränsleanvändning. Sam-
tidigt kommer möjligheterna att 
importera virke från öst att minska 
den dag den baltiska skogsindustrin 
har byggts ut.
 Skogen är en biologisk produk-
tionsapparat som rätt skött kan ge 
virke i evärdlig tid. Dess produkter 
har en given plats i det framtida, 
uthålliga samhället. Detta, och en 
ökande knapphet på ändliga naturtill-
gångar, kan i framtiden komma att 
stärka skogsprodukternas ställning. 

Elenergi är en viktig råvara vid  
Holmens anläggningar. Det gäller sär-
skilt de båda tidnings- och journal-
pappersbruken Holmen Paper Bravi-
ken och Holmen Paper Hallsta.  
Holmen ser det därför som viktigt att 
den svenska energipolitiken utformas 
så att den tryggar tillgången på elener-
gi till konkurrenskraftiga priser.  
 Holmen äger helt eller delvis 23 
vattenkraftverk, belägna i Umeälven, 
Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, 
Ljusnan och Motala Ström. 
 Under 2004 producerade dessa 
kraftverk 1 054 GWh, vilket motsva-
rade cirka 24 procent av behovet av 
elenergi vid koncernens svenska 
anläggningar.
 Att producera elenergi i befintliga 
vattenkraftverk anses som en av de 
mest miljöanpassade metoderna för 
elproduktion.

Holmen använder returpapper vid 
Holmen Papers anläggningar i Norr-
köping, Hallstavik och Madrid. I de 
båda svenska bruken varierar retur-
pappersandelen mellan 30 och 60 pro-
cent för olika produkter. I Madrid är 
produktionen helt baserad på retur-
papper. Bruket byggs under 2005 ut 
med ytterligare en returpappersbase-
rad maskin.    
 Mer än hälften av det returpapper 
som förbrukas vid Holmens svenska 
bruk anskaffas innom landet. Resten 
importeras från England, Norge, Dan-
mark, Finland och Tyskland. Retur-
papperet anskaffas av Holmens del-
ägda bolag PÅAB.
 Det returpapper som används vid 
Holmen Paper Madrid anskaffas 
huvudsakligen inom landet. Merpar-
ten kommer från delägda bolag, 
främst Carpa.
 En vedfiber kan användas flera 
gånger. Dock inte hur många gånger 
som helst eftersom den slits och för-
svagas. Därför är det viktigt att de 
europeiska fibersystemen hela tiden 
fylls på med nya fibrer från bland 
annat de nordiska skogarna.

Holmen ser det som viktigt att äga och ha kontroll över 
viktiga råvaror som skog, vattenkraft och returpapper.

Råvaror

Skog Vattenkraft Returpapper

Holmens skogar
Total landareal:  1 275 000 hektar  
Produktiv skogsmark: 1 035 000 hektar 
Avverkning 2004: 2,6 miljoner m3fub
Virkesförråd:  113 miljoner m3sk
 

Holmens vattenkraft
Hel- och delägda vattenkraftverk:  23  
Elproduktion 2004:  1 054 GWh
Andel av koncernens elbehov i Sverige:  24 %

Returpapper i Holmen
Förbrukning 2004: 658 000 ton 
Används vid:  Braviken, Hallsta, Madrid
Insamlas genom:    Delägda bolag
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Ekonomi

Strategin innebär att koncernen ska 
utvecklas genom att växa organiskt 
eller genom selektiva förvärv inom 
produktområdena tidnings- och jour-
nalpapper samt kartong. 
 I enlighet med denna strategi beslu-
tade Holmens styrelse 2004 att investe-
ra i en andra pappersmaskin vid Hol-
men Paper Madrid. Maskinen kommer 
att tillverka 300 000 ton tidningspap-
per per år. Råvaran utgörs av returpap-
per. Produktionsstarten är beräknad till 

Holmens finansiella ställning är stark. Strategin, med balans 
mellan de två stora affärsområdena och egen råvaruförsörjning, 
ger goda förutsättningar för lönsamhet. 

början av 2006. Holmen kommer där-
med att stärka sin marknadsandel i 
södra Europa. 
 Efter omfattande investeringar och 
trimningar vid Iggesund Paperboards 
kartongbruk i Workington, Storbritan-
nien, har dess lönsamhet förbättrats. 
Samtidigt har produktsortimentet 
utvecklats och en ny kvalitet, Incada, 
har framgångsrikt lanserats.

Efter omfattande investeringar i kartongbruket i 
Workington har dess lönsamhet förbättrats.

Holmens lönsamhet och avkastning 
ska uthålligt överstiga marknadsmäs-
sig kapitalkostnad. 
 Koncernens lönsamhet har de sen-
aste åren varit god och avkastningen 
har överträffat marknadsmässig kapi-
talkostnad med några procentenheter.

Holmens finansiella ställning ska vara 
stark med en skuldsättningsgrad som 
uppgår till 0,3–0,8.
 Holmens skuldsättningsgrad har 
under de senaste åren legat i under-
kant av målet. 

Holmen ska lämna en ordinarie utdel-
ning som årligen uppgår till 5–7 % av 
eget kapital. 
 Under de senaste tio åren har den 
ordinarie utdelningen i genomsnitt 
uppgått till drygt 5 % av eget kapital. 
Det har inneburit att knappt hälften av 
vinsten per aktie per år har delats ut i 
form av ordinarie utdelningar under 
samma period. Holmen har dessutom 
betalat ut extra utdelningar vid tre till-
fällen, 1999, 2001 och 2004.

Finansiella mål – utfall

Marknad. Holmen Papers leveranser 
av tidnings- och journalpapper ökade 
med fem procent jämfört med året 
innan till följd av ökad försäljning 
inom Europa. Kapacitetsutnyttjandet 
var högt men prisnivån lägre än före-
gående år.
 Efterfrågan på nyfiberkartong var 
stabil i Europa. Iggesund Paperboards 
leveranser ökade under året med fyra 
procent till följd av ökad försäljning 
utanför Europa. Kapacitetsutnyttjan-
det var högt och priserna stabila. 

Resultat. Koncernens nettoomsättning 
uppgick till 15 653 (2003: 15 816) 
mnkr. 
 Rörelseresultatet uppgick till 1 860 
(2 388) mnkr. Högre leveransvolymer 
påverkade resultatet positivt medan 
lägre priser, valutaeffekter samt högre 
kostnader inverkade negativt.
 Resultatet efter skatt uppgick till 
1 211 (1 451) mnkr. Avkastningen på 
eget kapital var 8,4 (9,7) %.

Investeringar. Koncernens investering-
ar uppgick till 1 291 (755) mnkr. 
Avskrivningar enligt plan uppgick till 
1 188 (1 166) mnkr.

Finansiering. Koncernens finansiella 
nettoskuld ökade under året med 
1 572 mnkr och uppgick vid årets slut 
till 4 941 mnkr.
 Skuldsättningsgraden var 0,36 
(0,22). Soliditeten uppgick till 52,1 
(58,3) %.

Verksamhet 2004
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Femårsöversikt

Mnkr 2004 2003 2002 2001 2000

Resultaträkning
Nettoomsättning 15 653  15 816 16 081 16 655 15 155
Rörelsens kostnader -12 630  -12 306 -12 205 -12 460 -11 843
Avskrivningar enligt plan -1 188  -1 166 -1 153 -1 126 -1 045
Jämförelsestörande poster – – – -620 2 023
Andel i intresseföretags 
resultat 25  -6 -10 -3 552
Rörelseresultat 1 860 2 338 2 713 2 446 4 842
Finansnetto -206  -212 -149 -152 -101
Resultat efter   
finansiella poster 1 654 2 126 2 564 2 294 4 741
Skatt -443  -675 -605 -108 -769
Årets resultat 1 211 1 451 1 959 2 186 3 972

Resultat
Holmen Paper 455 747 1 664 2 410 1 389
Iggesund Paperboard 809 1 001 818 455 569
Iggesund Timber 5 18 -6 -79 -116
Holmen Skog 526 516 450 455 466
Holmen Kraft 178 193 -26 49 99
Koncerngemensamt  -113 -137 -187 -224 -112
  1 860 2 338 2 713 3 066 2 295
Jämförelsestörande poster – – – -620 2 023
Överlåtna verksamheter – – – – 524
Rörelseresultat 1 860 2 338 2 713 2 446 4 842

Balansräkning     
Anläggningstillgångar 19 205 19 173 19 636 18 864 18 725
Aktier och andelar 1 754 1 767 1 721 286 230
Omsättningstillgångar 5 149 4 743 4 922 5 366 5 330
Finansiella fordringar 92 105 54 33 15
Likvida medel 367 570 634 399 2 000
Summa tillgångar 26 567 26 358 26 967 24 948 26 300

Eget kapital 13 737 15 254 15 073 14 072 17 014
Minoritetsintresse 112 112 112 – –
Uppskjuten skatteskuld 4 476 4 557 4 370 4 014 4 264
Finansiella skulder och      
räntebärande avsättningar 5 400 4 044 4 496 3 593 1 721
Rörelseskulder 2 842 2 391 2 916 3 269 3 301
Summa eget kapital  
och skulder 26 567 26 358 26 967 24 948 26 300

Mnkr 2004 2003 2002 2001 2000

Kassaflöde
Resultat efter  
finansiella poster 1 654 2 126 2 564 2 294 4 741
Justeringsposter 1 123 1 169 1 050 1 679 -1 486
Betald skatt -378 -727 -472 -248 -942
  2 399 2 568 3 142 3 725 2 313
Kassaflöde från förändringar  
i rörelsekapital -68 -125 356 61 -388
Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 2 331 2 443 3 498 3 786 1 925

Kassaflöde från  
investerings-     
verksamheten -1 195 -726 -1 810 -1 669 -2 019

Förändring av finansiella  
skulder och fordringar 1 387 -899 -646 1 790 3 636
Nyemission och
aktieåterköp 474 – – – -2 025
Utbetald utdelning - 3 199 -880 -800 -5 518 -977
Kassaflöde från  
finansierings-
verksamheten -1 338 -1 779 -1 446 -3 728 634

Årets kassaflöde -202 -62 242 -1 611 540

Nyckeltal     
Rörelsemarginal, %
   Holmen Paper 6 10 21 28 18
   Iggesund Paperboard 17 20 17 10 14
   Iggesund Timber 1 3 -1 -11 -7
   Koncernen 12 15 17 18 15
Avkastning, %     
   Sysselsatt kapital  9,8 12,3 15,5 17,7 15,1
   Eget kapital 8,4 9,7 13,7 16,0 24,1
Skuldsättningsgrad 0,36 0,22 0,25 0,22 -0,02
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Personal

Något lägre sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Holmens svenska enheter minskade under året 
till 5,7 procent jämfört med 6,5 procent året innan. Den tidigare 
klart uppåtgående trenden ser därmed ut att vara bruten.

Introduktionsprogram
Liksom tidigare år genomfördes ett kon-
cerngemensamt introduktionsprogram 
för nyanställda. Programmet riktar sig till 
medarbetare på befattningar som krä-
ver minst två års högskolestudier. Cirka 
40 nyanställda deltog i programmet, 
varav 16 kvinnor.

Nytt mentorprogram
Under året startades ett koncernge-
mensamt adept/mentorprogram för 30 
anställda. Syftet är tvådelat, dels att 
personligt och yrkesmässigt utveckla 
deltagarna, dels skapa förutsättningar 
för nya nätverk, erfarenhetsutbyte och 
intern rörlighet. Mentorprogrammet byg-
ger på en professionell och jämbördig 
relation mellan adept och mentor.

Rekrytering i Madrid
I samband med investeringen i en ny 
pappersmaskin vid Holmen Paper Mad-
rid kommer antalet anställda att ökas 
med cirka 100. Ett 40-tal nyckelpersoner 
rekryterades under 2004.

Utbildningar – ett urval
Iggesund Paperboard. Cirka 140 
säljare deltog i en marknadsutbildning. 
Deltagarna tränades i bland annat sälj-, 
förhandlings- och presentationsteknik. 
Genom den ökade kompetensen stärks 
företagets konkurrenskraft. 
 
Holmen Skog. För att Holmen Skogs 
egna maskinlag kostnads- och kvali-
tetsmässigt ska vara minst lika effektiva 
som externa entreprenörer genomförs 
ett projekt, kallat Holmen Pilot. Projektet 
startade inom region Lycksele hösten 
2003 och kommer under 2005 att omfatta 
hela Holmen Skog.

Det var främst de långa sjukskrivning-
arna som minskade under året. Kort-
tidsfrånvaron (1–14 dagar) ligger 
sedan flera år på en konstant nivå runt 
2 procent. Fortfarande har kvinnor 
den högsta sjukfrånvaron. 
 En glädjande förbättring var att 
det så kallade friskhetsindexet ökade 
från 42,7 procent 2003 till 44,0 pro-
cent. Friskhetsindex började mätas  
i Holmen under 2003 och visar hur 
stor andel av de anställda som inte 
haft någon sjukdag alls under det 
senaste året. Det innebar att av kon-
cernens 3 811 anställda i Sverige var  
1 677 på sina arbeten varje arbetsdag  
under 2004.

Lägre sjukfrånvaro utanför Sverige.  
Sjukfrånvaron är lägre vid Holmens 

utländska enheter än vid de svenska: 
Workington 2,9 procent, Holmen 
Paper Madrid 3,4 procent och Igge-
sund Paperboards försäljningskontor  
i Amsterdam 3,9 procent. Siffrorna  
är dock inte helt jämförbara då län-
dernas socialförsäkringssystem skiljer 
sig åt.

De analyser som gjorts vid Holmens 
svenska enheter visar att den höga 
sjukfrånvaron har flera orsaker:   
•  attityden till sjukfrånvaro
• brister i ledarskapet 
•   dålig kontakt mellan chef och sjuk-

skriven
•   stress i privatlivet, livsstil, kostva-

nor och motion
•  långa vårdköer och andra brister i  

sjukvården.

Friskvård vid Holmen Paper Braviken. Stavgångarna är från vänster Bo Gustafsson,  
Pia Karlsson, Lena Grafsund och Peter Fredriksson.

Hänt under 2004
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När det uppstår övertalighet förhand-
lar Holmen med de fackliga organisa-
tionerna. I Sverige görs också en kon-
sekvensanalys enligt Arbetarskydds-
styrelsens anvisningar. Företag och 
fack försöker så långt möjligt finna 
samförståndslösningar. Det går dock 
inte alltid att undvika uppsägningar, 
men antalet begränsas genom bland 
annat omplacering, utbildningsbidrag 
och andra åtgärder.

Holmen Paper Wargön minskade an- 
talet anställda med 60 personer under 
2004. Detta till följd av ett program 
för att effektivisera verksamheten 
samt att produktionen av sulfitmassa 
lades ner i slutet av 2003. Minskning-
en genomfördes huvudsakligen genom 
uppsägning av visstidsanställda samt 
genom ålders- och företagspensione-
ringar. Sju tillsvidareanställda sades 
upp. 

Holmen Paper Hallsta påbörjade under 
hösten 2004 ett besparingsprogram 
med syfte att minska kostnaderna med 
50 mnkr per år. Detta innebär bland 
annat att antalet anställda successivt 
kommer att minska med cirka 100 
personer. Målet är att klara omställ-
ningen utan uppsägningar.

Personalen 
minskades 
vid två bruk
Personalen minskades vid 
Holmen Paper Wargön och ett 
besparingsprogram påbörja-
des vid Holmen Paper Hallsta.  
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Den sedan 1996 stigande kurvan för sjukfrån-
varon i Holmen har nu brutits. Nivån är dock 
inte tillfredsställande och målet på kort sikt är 
att nå 1998 års nivå.
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Kvinnor har fortfarande den högsta frånvaron, 
men trenden vände tydligt nedåt under 2004.
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Personalprogram
Holmens bolagsstämma beslöt 1998 att 
erbjuda samtliga anställda att teckna 
konvertibler eller optioner i ett femårigt 
program. Cirka 2 800 av de anställda 
deltog. Var och en kunde teckna upp 
till motsvarande 1 000 nya aktier. Vid 
programmets utgång, våren 2004, valde 
drygt 400 anställda att bli aktieägare. 

Utmärkelse  
för praktikantutbyte
Holmen Paper Hallsta tilldelades en 
utmärkelse av den internationella 
organisationen IAESTE, som förmedlar 
utlandspraktik för högskolestudenter. 
Bruket fick utmärkelsen för sitt långva-
riga arbete med att ta hand om prak-
tikanter. Ett stort antal studenter från 
många länder har fått chansen att under 
en tid av några månader till över ett år få 
praktikjobba på bruket. 

Året-runt-drift i Workington 
Iggesund Paperboards kartongbruk i 
Workington ökade tillverkningskapacite-
ten och införde året-runt-drift under 2004. 
Det var resultatet av en omröstning bland 
de anställda som resulterade i att 95 pro-
cent sade ja till att i fortsättningen arbeta 
även under jul- och nyårshelgerna.
 För att klara året-runt-driften måste fler 
befattningshavare kunna alternera mellan 
olika arbetsuppgifter, vilket i sig är positivt 
för både de anställda och företaget.

Nya pensionsregler  
i Workington 
Tjänstepensionen för de anställda 
tryggas av en pensionsstiftelse. Dess 
styrelse består av representanter för 
företagsledningen och de anställda.  
 Under 2004 förändrades reglerna till 
följd av underskott i stiftelsen. Den för-
månsbestämda planen reviderades och 
stängdes för nyanställda. Nyanställda 
erbjuds istället en premiebaserad pen-
sionsplan. 

Flera vetenskapliga studier i Skandina-
vien visar att normal sjukfrekvens hos 
en genomsnittlig grupp människor är 
2–4 procent. På sikt bör det därför vara 
möjligt att sänka sjukfrånvaron i Hol-
men ytterligare. Målet är att på kort 
sikt minska sjukfrånvaron till 4,8 pro-
cent, vilket motsvarar 1998 års nivå.

Arbetsolyckor. Antalet arbetsolyckor 
med efterföljande frånvaro minskade 
under året med 15 procent. Trenden 
var likartad vid alla stora enheter.

Hänt under 2004



H O L M E N  O C H  O M V Ä R L D E N   2 0 0 420   

Medarbetarundersökningar 
ger underlag för förbättringar 
Holmen genomför medarbetarundersökningar vartannat år. 
De är värdefulla verktyg i arbetet med att göra Holmen till 
en ännu bättre arbetsgivare. 

Personal
Utveckling

Den undersökning som genomfördes i 
Sverige och Holland 2003 gav god-
känt betyg, men pekade också på 
behov av åtgärder. En ny medarbetar-
undersökning för samtliga anställda i 
koncernen genomförs under 2005.
 Varje undersökning resulterar i 
handlingsplaner för att komma till 
rätta med de brister som identifi eras. 
Koncernledningen följer fortlöpande 
att åtgärderna genomförs. 
 Under senare år har bland annat 
följande genomförts: 
•  Bättre beskrivning av övergripande  
 mål vid de olika enheterna.
•  Ansvar och befogenheter beskrivs  
 tydligare. 
•  Ledarskapsutbildning för produk- 
 tionsledare.
•  Individuella utvecklingsplaner och  
 utbildning i medarbetarsamtal för  
 alla anställda.

•  Förändrade rutiner för att minska  
 stress och hög arbetsbelastning.
•   Försök med att anpassa arbetsti-

den till de anställdas behov. 
•   Analyser av hur maskinlag och 

arbetsledning fungerar.
•  Förbättrade kontakter och lärande  
 mellan olika kategorier.
•   Nya rutiner för förslagsverksam-

heten.

Chefs- och ledarutveckling  
Varje år identifi erar Holmen anställda 
med ledaregenskaper som vill avance-
ra till mer kvalifi cerade befatt ningar. 
Kartläggningen görs på koncernnivå. 
Ambitionen är att minst 75 procent av 
lediga chefstjänster ska besättas 
internt. Ett internationellt program 
för att utveckla potentiella chefer 
inom koncernen genomförs regelbun-
det i samarbete med Institutet för 

Företagsledning (IFL). Målet är att 
utveckla såväl ledar- och chefsskap 
som att skapa ett gemensamt synsätt i 
strategiska frågor. Programmet 
genomfördes senast under 2004.
 Lokala chefer och arbetsledare 
utbildas inom respektive enhet. Fokus 
ligger på ledarskap, kompetensutveck-
ling och arbetsmiljö.

Intern rörlighet uppmuntras 
Holmen ser det som viktigt att anställ-
da får möjlighet att byta arbete inom 
koncernen. Det är något som bidrar 
till att både vitalisera organisationen 
och utveckla individerna. Den policy 
för intern arbetsmarknad som fi nns 
sedan 2002 innebär bland annat att: 
•   Alla lediga platser annonseras 

internt.
•   Intern rörlighet diskuteras vid 

medarbetarsamtalen.
•   Holmen bekostar fl ytt till ny 

bostadsort och en extra månadslön 
som fl yttbidrag. 

Omkring 25 medarbetare deltog i Holmen 
International Management Programme. 
Från vänster: Jorge Sierra, Yasmina Sefrin, 
styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, 
Håkan Vestergaard, VD och koncernchef  
Magnus Hall och Felix Koh. Lundberg och 
Hall var föreläsare.

Resultatet av medarbetarundersökningen 
Holmen Inblick samt ledningens kommentarer 
sammanfattas för de anställda i en tidningsbi-
laga till personaltidningen. 
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Holmens jämställdhetspolicy revide-
rades 2003. Policyn syftar till att sär-
skilt främja kvinnors utveckling i före-
taget. Den ställer också krav på lokala 
handlingsplaner och kartläggningar 
av lönebilden vid enheterna. Målen i 
jämställdhetspolicyn följs upp via per-
sonalekonomiska nyckeltal och/eller i 
medarbetarundersökningen.

Fler kvinnliga chefer. Antalet kvinnliga 
chefer i Holmen har fördubblats under 
de senaste tre åren och uppgår nu till 
cirka 50. Målet är att ökningen ska 
fortsätta. En stor del av kvinnorna 
finns i traditionellt manliga yrken. 
Andelen kvinnliga chefer på kvalifice-
rade befattningar har ökat från 11 pro-
cent 2002 till drygt 14 procent 2004. 
Sju kvinnliga chefer ingår i affärs-
områdenas och brukens ledningsgrup-
per. I Holmens styrelse finns två kvin-
nor, varav en är vald av bolagsstäm-
man och en är arbetstagarrepresentant.

Andelen kvinnliga nyanställda. Kvin-
nornas andel av dem som anställts 
under de senaste tre åren är 24 pro-
cent. Hälften av dessa har högskoleut-
bildning, vilket skapar goda förutsätt-
ningar för fler kvinnor på kvalificera-
de befattningar i framtiden.  

Föräldraledighet. Holmen uppmuntrar 
män att utnyttja sin rätt att vara lediga 
då familjen fått tillökning. Företaget 
betalar 80 procent av den del av lönen 
som inte täcks av det svenska sociaför- 
säkringssystemet. Detta underlättar 
för familjen att jämnare fördela utta-
get av föräldraledighet. 

Fler flickor till tekniska utbildningar. 
Holmen verkar för att fler kvinnor ska 

söka sig till industrin genom bland 
annat aktiviteten Teknikkurs för tjejer 
i åttan, som sedan fem år arrangeras i 
Hudiksvall. Utbildningen omfattar en 
vecka och är ett samarbete mellan 
skolan och flera industriföretag på 
orten. Detta är ett sätt att intressera 
flickor för de arbeten som finns i indu-
strin. Ett viktigt mål är att få fler flick-
or att söka sig till de tekniska gymna-
sielinjerna. Det ökar Holmens möjlig-
heter att rekrytera kvinnor i framti-
den. Antalet flickor vid teknikpro-
grammet i Hudiksvall ökade från fyra 
till tolv under 2004.

Jämställdhetsarbetet 
börjar nu ge resultat
Som ett resultat av arbetet med jämställdhet i Holmen ökar 
stadigt antalet kvinnor i koncernen. Allt fler pappor utnyttjar 
sin rätt till föräldraledighet. 

Patrik Henriksson, maskinförare vid Holmen 
Skog, med två deltagare i Teknikkurs för tjejer 
i åttan i Hudiksvall. 

Anna Lundh och Tommy Wallin arbetar med 
produktutveckling av kartong vid Iggesund 
Paperboard.

Adriana Candotto-Carniel är chef  för Holmen 
Paper Italia S.r.l. och en av koncernens allt 
fler kvinnliga chefer.
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De årliga pensionsavgångarna i den 
svenska delen av Holmen kommer att 
vara dubbelt så stora efter 2010 som 
under åren 2002–2004. Rekrytering 
är därför en viktig strategisk framtids-
fråga. 
 De senaste åren har insatserna 
fokuserats på gymnasiet och högsko-
lan. Av de nyanställda har cirka 35 
procent akademisk examen. Holmen 
har ambitionen att öka andelen aka-
demiker.

Skogen i Skolan. För att lyckas med 
den långsiktiga rekryteringen är det 
viktigt att skog och skogsindustri 
tidigt kommer in i ungdomars med-
vetande. Holmen deltar därför i den 
riksomfattande verksamhet som 
bedrivs av organisationen Skogen i 
Skolan. Bakom denna står skolan, 

Fokus på rekrytering
Under de närmaste tio åren kommer många medarbetare i 
koncernen att pensioneras. Genom olika aktiviteter riktade 
till ungdomar arbetar därför Holmen för att lägga en stabil 
grund för det framtida rekryteringsarbetet. 

Framtidsfrågor

Personal

skogsnäringen, ideella organisationer, 
fackföreningar och statliga verk. 
 Genom Skogen i Skolans lokala 
aktiviteter får barn, ungdomar och 
lärare en bild av skog, natur, skogs-
bruk och skogsindustri. Verksamheten 
har pågått sedan 1973 och utvecklas 
hela tiden för att nå fler elever. Till 
exempel finns idag omkring 1 000 så 
kallade skolskogar, där eleverna kan 
umgås med både naturen och varan-
dra under pedagogiska former. 
 Skogen i Skolans verksamhet är 
viktig eftersom allt färre ungdomar 
numera har någon naturlig kontakt 
med skog och natur. 

Framtidsresan. Tillsammans med 
branschorganisationen Skogsindustri-
erna deltar Holmen i aktiviteten 
Framtidsresan, som nu är inne på sitt 

sjätte år. Framtidsresan riktar sig till 
ungdomar och lärare i gymnasiesko-
lan. Ett antal unga representanter för 
skogsindustrin besöker cirka 100 
gymnasieskolor per år med en tema-
dag om skogsindustrin, dess jobb och 
karriärmöjligheter. Främst är det elev-
er vid de naturvetenskapliga och tek-
niska programmen som deltar. Mer än 
85 procent av de elever som deltagit i 
Framtidsresan uppger att de fått en 
mer positiv bild av skogsindustrin. 

Skogen i Skolan. Maria Olsson, virkesköpare i Bredbyn, visar en skördare för skolelever under en av de 
skogsdagar som arrangeras för skolorna på många håll i landet. 

Sveriges bästa prao. Henrik Sahlin provar på hur det 
är att köra såglinjen vid Iggesunds Sågverk. 

�

��

��

��

��

���

���

���

������������������������

��������������������������

Antalet ålderspensioneringar i Holmens 
svenska verksamhet kommer i det närmaste 
att fördubblas mellan 2005 och 2010.
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Strategiska personalfrågor i Holmen

•  Utveckla ledarskapet för att öka de anställdas motivation och 
 därmed företagets konkurrenskraft

• Öka andelen välutbildade medarbetare 

•  Systematiskt stöda friskvård och rehabilitering för att minska 
 sjukfrånvaron 

•  Främja kvinnors utveckling i företaget och öka antalet kvinnliga 
chefer.

Holmen följer upp temadagen med 
studiebesök på närbelägna industrier. 
 På vissa orter bedriver företaget 
dessutom utbildning i samarbete med 
de lokala gymnasieskolorna.

Sveriges bästa prao. Holmen är också 
värd för skolornas praktiska arbets-
livsorientering (prao). I Hudiksvalls-
området har praoverksamheten ut  -
vecklats mycket positivt inom ramen 
för vad som benämns Sveriges bästa 
prao. Det innebär att ett 60-tal grund-
skoleelever under en tiodagarsperiod 
får delta i arbetet i skogen och indu-
strierna och följa virkets väg till färdi-
ga produkter. Målet är att öppna ung-
domarnas ögon för de utbildningar 
som leder fram till arbete inom skogs-
bruk och skogsindustri. 

Fortbildning för lärare. Mer än 500 
gymnasielärare har under åren deltagit i 
någon av skogsindustrins fortbildning-
ar. Holmen genomför sedan 2003 en 
årlig fortbildning av ett 30-tal samhälls-
lärare i Norrköping. Nio av tio lärare 

uppger att de haft nytta av utbildningen 
i den egna undervisningen.
 
Branschkvällar. Tillsammans med 
andra skogsföretag arrangerar 
Holmen branschkvällar för studenter 
vid sex tekniska högskolor. Under 
2004 deltog cirka 1 000 studenter, 
dubbelt så många som fem år tidigare. 
Att allt fl er teknologer kan tänka sig 
att börja arbeta i skogsindustrin tyder 
på att branschen framstår som intres-
sant vid de tekniska högskolorna.

Arbetsmarknadsdagar. Holmen deltar i 
de arbetsmarknadsdagar som arrange-
ras vid de tekniska högskolorna. I an -
slutning till dessa arrangemang an   ord -
nas studiebesök vid Holmens enheter.

Examensarbeten. Holmen lägger stor 
vikt vid praktik- och examensarbeten. 
Unga högskolestudenter ges här möj-
lighet att pröva på att arbeta i koncer-
nen. Under 2004 var Holmen värd för 
190 studenter som gjorde sina praktik- 
eller examensarbeten i koncernen. 

Framtidsresan. Elever vid ett hundratal gymnasier runt om i Sverige får varje år vara med 
på en spännande temadag om hur det är att jobba i skogsindustrin. 

Branschkvällar. Magnus Hall, VD och koncernchef, 
träffade studenter vid Linköpings Universitet vid en av 
de branschkvällar som arrangeras regelbundet.

Framtidsresan från 
Lars Klingström.
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Miljö

Holmen Paper Hallsta. Möjligheterna 
att använda brukets förbränningsas-
kor studeras i två fullskaleförsök. Det 
ena handlar om askåterföring till 
skogsmark, det andra om att använda 
aska som vägbyggnadsmaterial. 
 Två projekt startades med syfte att 
minska brukets vattenförbrukning 
och öka kapaciteten i dess reningsan-
läggning för avloppsvatten.  

Holmen Paper Braviken. Komplette-
rande utrustning för rökgasrening 
installerades på fastbränslepannan. 
 På samma panna har trimningsar-
bete för lägre utsläpp av kolmonoxid 
utförts med lovande resultat.
 Arbetet med att nyttiggöra avfall 
på ett miljöriktigt sätt fortsatte. En 
intressant lösning som kommer att 
provas och utvärderas under 2005 är 

att använda  förbränningsaska som 
komplement till cement för att gjuta 
igen tidigare använda orter i en gruva.

Holmen Paper Wargön. Tillverkningen 
av sulfitmassa lades ned i slutet av 
2003 vilket medförde att utsläppen till 
såväl luft som vatten minskade avse-
värt. Ett projekt som syftar till att 
minska utsläppen från fastbränslepan-
nan och höja dess effektivitet pågår.

Holmen Paper Madrid  byggs ut med 
ytterligare en pappersmaskin som 
kommer att tas i drift i början av 
2006. Miljöarbetet är inriktat på 
avloppsvattenfrågor och på att finna 
lösningar som minskar vattenåtgång-
en vid bruket. 

Miljöarbetet i koncernen 
Under 2004 genomfördes utredningar och löpande åtgärder  
för att ytterligare höja de olika enheternas miljöprestanda.

Hänt under 2004

Lägre utsläpp trots ökad produktion

Utsläpp till luft. Koncernens totala ut-
släpp till luft minskade – för stoft med 
så mycket som 45 procent och för sva-
veldioxid med 25 procent.
 Den främsta orsaken till de mins-
kade utsläppen var att tillverkningen 
av sulfitmassa vid Wargön lades ned i 
slutet av 2003, men även miljöåtgär-
der vid flera bruk bidrog. 

Utsläpp till vatten. Trots den ökade 
produktionen under 2004 kunde 
utsläppen av suspenderande ämnen, 
kväve och fosfor hållas kvar på 2003 
års nivå. Utsläppen av COD minskade 
med knappt 10 procent, huvudsakli-
gen till följd av att produktionen av 
sulfitmassa vid Wargön upphörde 
under 2003.

Avfall. Mängderna av såväl farligt som 
deponerat avfall låg kvar på samma 
nivåer som 2003. Mängden deponerat 
avfall har under den senaste femårspe-
rioden minskat med cirka 40 procent. 
 Arbetet med att finna miljöriktigt 
nyttjande av avfallen har gett resultat. 
Av det avfall som inte kan användas för 
energiproduktion vid bruken, nyttig-
gjordes under 2004 drygt 80 procent, 
såväl internt som externt. 
 Avfallet materialåtervinns till viss 
del och används också till exempel för 
anläggningsändamål.

Överskridanden. Ett fåtal överskridan-
den och incidenter inträffade. Villko-
ren i miljötillstånden klarades dock i 
samtliga fall. 

 Vid ett av bolagets vattenkraftverk 
inträffade oljeutsläpp vid två tillfällen. 
Någon påverkan i vattenmiljön kunde 
dock inte noteras. Miljömyndigheter-
na informerades och godkände de 
åtgärder som vidtogs för att förhindra 
upprepning.
 Ett fåtal klagomål över buller och  
lukt  framfördes av närboende till 
några av fabrikerna.
 Inom Holmen Skog finns några fall 
där avverkningar utförts utan formel-
la tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen. I 
några fall överskreds fastställda  hyg-
gesgränser marginellt. Åtgärder för att 
förhindra att händelserna upprepas 
vidtogs. I två fall som inträffade 2003 
har berörda myndigheter ännu inte 
gett slutgiltiga besked. 

Iggesunds Bruk. Miljööverdomstolen 
krävde i sin dom från slutet av 2003 
att brukets biologiska rening av 
avloppsvatten ska göras effektivare. 
Under 2004 utreddes olika alternativ. 
Antingen kommer den befintliga lufta-
de dammen att kompletteras eller en 
helt ny anläggning att byggas.  Den 
utbyggda biologiska reningen ska vara 
i drift senast i april 2007. 
 För att minska utsläppen av svavel 
till luft kommer ny utrustning för för-
bränning av gaser och metanol att tas i 
drift första halvåret 2005.

Workington. Bruket fick 2002 tillstånd 
enligt EUs IPPC-direktiv. Under 2004 
färdigställdes de förbättringsprojekt 
som ingick som krav i tillståndet.

Iggesunds Sågverk. Genom att avslu-
ta hanteringen och utlastningen av 
produkter i Hudiksvall och koncentre-
ra all verksamhet till Iggesund mins-

Medan den totala produktionen i Holmen ökade med fem procent 
var utsläppsnivåerna lägre eller samma som året innan.  
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Miljöinvesteringar och -kostnader
Holmen redovisar miljöskyddskostnader i enlighet med 
Statistiska Centralbyråns (SCB) riktlinjer från 2001. 

Direkta miljöinvesteringar. Kostnader-
na för utsläppsbehandlande investe-
ringar, till exempel olika typer av 
reningsutrustning.

Integrerade miljöinvesteringar. Kost-
nader för utsläppsförebyggande inves-
teringar. Det kan till exempel handla 
om att äldre processutrustning byts 
mot ny med bättre miljöprestanda.
  
Interna och externa miljökostnader 
inkluderar kostnader för personal, 
drift, underhåll, tillsyn, miljöadminis-
tration, utbildning, avfallshantering, 
marksanering och miljökonsulter.

Kapitalkostnader. Avskrivningar för 
till exempel reningsutrustning.

Miljöskatter och miljöavgifter.  Till 
exempel skatt  på deponerat avfall, 
koldioxidskatt, svavelskatt och avgift 
för utsläpp av kväveoxider.

Skogsbrukets miljökostnader beräk-
nas som värdet på det virke som av 
miljöskäl inte avverkas. Miljöåtgär-
derna i Holmens skogsbruk innebär 
att drygt fem procent av arealen skyd-
das helt och att cirka tio procent av 
den möjliga avverkningsvolymen inte 
tas ut. Det årliga bortfallet av intäkter 
värderas till cirka 50 mnkr.

Miljöinvesteringar, mnkr 2004 2003

Direkta (utsläppsbehandlande)  46 20
Integrerade (utsläppsförebyggande)  16 26

Totalt   62  46

Under 2004 motsvarade miljöinvesteringarna 5 (6) procent av Holmens totala investeringar. 

Miljökostnader, mnkr 2004 2003

Interna och externa1)   170 158
Kapital      80   79
Miljöskatter och –avgifter    61   63

Totalt    311  300

1) Inkluderar samtliga affärsområden samt miljöfunktionen vid koncernstab Teknik.

kade behovet av lastbilstransporter 
med motsvarande 12 000 mil per år. 

Holmen Skog. Andelen miljögodkända 
avverkningar ökade kraftigt under 
2004 till 97 procent jämfört med 86 
procent året innan. Detta framgick av 
den kontroll som varje år görs av hur 
kraven i företagets skogsbruksriktlin-
jer uppfylls. En femtedel av de avver-
kade arealerna studeras.

Holmen Kraft. Vid flera vattenkraftverk 
gjordes säkerhetsbesiktningar och vid 
några förstärktes erosionsskyddet. 

Samverkansgrupper. Arbetet fortsatte 
i samverkansgrupperna för policy- 
och strategifrågor, ledningssystem, 
avfallshantering, transporter, vatten-
rening samt energi- och klimatfrågor. 
Uppgiften är att effektivisera miljöar-
betet och utveckla kompetensen.

Pauliströms Bruk. Vid denna anlägg-
ning, som ingick i koncernen mellan 
1965 och 1989, användes kvicksilver-
preparat fram till mitten av 1960-
talet. De angränsande Svartsjöarna, 
belägna i Hultsfreds kommun, förore-
nades då av fibrer och kvicksilver. Sjö-
arna ska därför saneras. Under 2004 
träffades avtal mellan länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Holmen och den 
nuvarande ägaren av bruket, Metsä 
Tissue, om att bolagen ekonomiskt 
ska bidra till saneringen av sjöarna. 

Håstaholmen och Stocka. Markunder-
sökningar har i samråd med miljömyn-
digheterna genomförts vid de nedlagda 
sågverken i Håstaholmen och Stocka. 
Marken är på båda ställena förorenad 
med träskyddsmedel. Undersökningar-
na fortsätter under 2005. 

Ströms Bruk. Under året började indu-
striområdet, där det tidigare låg en 
sulfitfabrik, kartläggas i samråd med 
miljömyndigheterna.

Nedlagda verksamheter
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Miljö
Hänt under 2004

Elenergi. Hel- och delägda vattenkraft-
verk täckte under året 22 (2003: 18) 
procent  av koncernens elenergibehov. 
Fabrikernas mottrycksanläggningar 
stod för 12 (12) procent, medan resteran-
de el köptes av externa energiföretag. 
 Holmens självförsörjningsgrad för 
elenergi ökade därmed till 34 procent 
under 2004 jämfört med 30 procent 
året innan. Ökningen beror främst på 
ökad tillrinning i vattendragen till 
följd av riklig nederbörd. 

Värmeenergi. Biobränslen samt åter-
vunnen värmeenergi täckte 63 (63) 
procent av koncernens behov av vär-
meenergi. Fossila bränslen som olja 
och gasol stod för 28 (28) procent. 
Resterande 9 (9) procent köptes in.  
Den inköpta värmeenergin var huvud-
sakligen producerad med naturgas. 
 Vid Iggesunds Bruk, som är ett sul-
fatmassabruk, genereras värmeenergi 
genom att bränna vedhaltiga lutar. 
 Vid Holmen Paper Hallsta och  
Holmen Paper Braviken återvinns 
överskottsvärme från den termomeka-
niska massatillverkningen. Vid Wor-
kington och Holmen Paper Madrid 
används värmeenergi som producerats 
med naturgas. 

Mer egen elenergi

Förberedelser inför handeln med utsläppsrätter
Handel med utsläppsrätter. Omfattan-
de förberedelser gjordes inför den 
handel med utsläppsrätter som införts 
inom EU. Koncernens kartong- och 
pappersbruk fick tillstånd att släppa 
ut koldioxid samt tilldelades ett speci-
ficerat antal utsläppsrätter för fossil 
koldioxid. Tilldelningen motsvarar de 
utsläpp som väntas under perioden 
2005-2007.

Handel med elcertifikat. Holmen deltar 
sedan 2003 i handeln med elcertifikat. 
Under 2004 såldes elcertifikat för för-
nybar el motsvarande cirka 67 mnkr.

Program för energieffektivisering 
(PFE). I Sverige infördes 2004 en skatt 
på elektricitet som används vid till-
verkningsprocesser i industriell verk-
samhet. Genom att frivilligt ingå så 
kallade PFE-avtal med Energimyndig-

heten kan effekten av den nya elskat-
ten elimineras. 
 Holmen fattade beslut om att de 
energikrävande anläggningarna i 
Sverige ska delta i PFE.

Energiledningssystem. Vid koncer-
nens anläggningar pågår arbetet med 
att införa energiledningssystem, vilket 
är ett krav för att bli godkänd i PFE. 

Andel av Holmens totala användning 2004

Återvunnen 
värmeenergi

Inköpt 
värmeenergi

Naturgas

Värme- och bränsleenergi

Olja, gasol
17%

Biobränsle
48%

15%

9%
11%

Andel av Holmens totala användning 2004
Elenergi

Egen 
mottryckskraft

12%

22%

Inköpt 
66%

Egen 
vattenkraft
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Tillstånd och certifieringar

Tillstånd från miljömyndigheterna  År

Holmen Paper Hallsta Miljöskyddslagen 2000
Holmen Paper Braviken  Miljöbalken 2002
Holmen Paper Wargön  Miljöbalken 2002
Holmen Paper Madrid  Lokala myndigheter i Madrid 2002
 IPPC-tillstånd väntas första halvåret 2005 
Iggesunds Bruk Miljöskyddslagen 2003
Workington IPPC  2002
Ströms Bruk  Väntas under 2005 bli klassad som 
 anmälningspliktig med tillsyn av kommunen
Arkningsenheterna Kräver tillstånd bara för ett fåtal parametrar   
Skärnäs hamnterminal Miljöbalken 1999
Iggesunds Sågverk  Miljöskyddslagen 1994
Holmen Kraft Tillstånd enligt Vattenlagen innehåller också villkor

Certifieringar  ISO 14001, år   ISO 9001, år 

Holmen Paper Hallsta   2001  1993
Holmen Paper Braviken  1999  1996
Holmen Paper Wargön  1999  1995
Holmen Paper Madrid  2002  2000
Iggesunds Bruk   2001  1990
Workington   2003  1990
Ströms Bruk   2000  1990
Iggesunds Sågverk  1999  1997
Holmen Skog   1998  –

Skogscertifieringssystem  Certifieringar År

Holmen Skog   FSC 1998
  PEFC  2003

Miljöcertifierad skog i Sverige 2004

Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertierade skogar
 Areal, Andel av all skog,   Antal företag/
   miljoner hektar %  skogsägare
FSC, skogsföretag    9,5 42         6
FSC, privata skogsägare   0,5   2     400
PEFC, skogsföretag   2,9   13         2
PEFC, privata skogsägare   2.0 11 22 500  

Totalt  12,0  55 

Andel certifierat virke till Holmens anläggningar 2004, %

Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertierade skogar

 Hallsta Braviken  Wargön Iggesunds Bruk Workington  Iggesunds Såg
FSC 23 11 9 40 100 49
PEFC 31 16 18 32  – 38
Totalt  32 16 20 43 100 51
  varav från 
  Holmens skogar    4 7 0 22 – 35

För att andelen certifierat virke till Holmens anläggningar ska kunna öka krävs att fler små, 
privata skogsägare certifierar sina skogar. 

EUs IPPC-direktiv (Integrated Pollu-
tion Prevention Control) är ett funda-
ment i unionens miljölagstiftning och 
ska vara fullt infört i medlemsländer-
na senast hösten 2007. I Sverige är 
IPPCs formella krav uppfyllda genom 
Miljöbalken (1999). Tillstånden för de 
anläggningar i Sverige som har till-
stånd enligt Miljöskyddslagen kom-
mer att anpassas till IPPC enligt rikt-
linjer utfärdade 2004.  

Certifieringar. Holmen tillämpar certi-
fierade system för miljö- och kvalitets-
ledning samt för skötseln av skogarna. 
Alla system är integrerade i verksam-
heten och revideras årligen.

ISO 14001 och ISO 9001 är internatio-
nella standarder för miljöstyrning och 
kvalitetsledning. 

FSC – Forest Stewardship Council – är 
ett internationellt system för skogs-
certifiering, som stöds av flera miljö-
organisationer.

PEFC – Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification schemes – 
är ett från början europeiskt system 
för skogscertifiering, som nu vinner 
terräng även globalt. 

Skogscertifiering i Sverige. Alla de 
stora svenska skogsföretagen är certi-
fierade enligt FSC. Holmen är också 
certifierat enligt PEFC. En hel del pri-
vata skogsägare är certifierade enligt 
PEFC, betydligt färre enligt FSC. 

Skogscertifiering i Storbritannien. Alla 
statligt ägda skogar och merparten av 
de privatägda skogarna är certifierade 
enligt FSC. Workington anskaffar allt 
virke från sådana skogar.

Holmens industriella verksamhet 
kräver tillstånd från miljömyndig-
heterna i respektive land.
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Miljö

Holmens verksamhet regleras av omfattande lag- och regel-
verk. Här sammanfattas några viktiga lagar och initiativ som 
införts respektive förbereds på miljöområdet.

Internationella lagar och initiativ 

Miljöorienterad 
produktutveckling – IPP 
EUs produktpolicy IPP (Integrated 
Product Policy) har tillkommit för att 
styra utvecklingen mot mer krets-
loppsanpassade produkter.

   Holmens produkter 
  ligger väl i linje med 
  
   IPPs intentioner. De 
tillverkas av den förnybara råvaran ved-
fibrer som ingår i kolets kretslopp i na-
turen. De kan återanvändas för att göra 
nytt papper eller brännas för att fram-
ställa energi. 
 Vid alla bruk finns miljölednings-
system som ställer krav på kontinuer-
liga förbättringar och god samverkan 
med samhället i övrigt. Miljöinforma-
tion sammanställs vid respektive bruk. 
Koncernen publicerar sedan 1993 en 
årlig miljöredovisning med fakta och 
beskrivningar av de miljöfrågor som 
berör verksamheten. 

Avfallslagar
Ett viktigt område för miljöpolitiken i 
EU och de olika medlemsländerna är 
hur avfall ska hanteras, brännas eller 
deponeras. Nya lagar innebär såväl 
tekniska krav på själva hanteringen 
som att styrmedel i form av skatt på 
deponerat avfall införs.

   Holmen ser olika 
sorters avfall som

 produkter som ska 
nyttiggöras. Det är därför ett priorite-
rat arbete i koncernen att ta hand om 
avfall på ett kretsloppsanpassat och 
kostnadseffektivt sätt. Avfallshante-
ring och deponering ingår som viktiga 
delar i brukens miljötillstånd.

Det finns en koncerngemensam grupp 
som arbetar med avfallsfrågor. Hol-
men deltar i externa projekt som syf-
tar till att bättre kunna använda avfal-
let, vilket lett till flera intressanta lös-
ningar. Till exempel används avfall för 
att bygga vägar, täcka deponier och 
vid tillverkning av jordförbättrings-
medel.

Vattenmiljölag
EUs Ramdirektiv Vatten håller på att 
införas i hela Europa. Det har som 
mål att uppnå god status för allt vat-
ten i Europa senast 2015 och kräver 
att en hållbar användning av vatten 
säkerställs.

      Holmens verksam-
  heter är noggrant reg- 
  lerade med villkor för 
utsläpp till vatten. Utsläppen av pro-
cessavloppsvatten har minskat med 
cirka 30 procent sedan början av 
1990-talet. Vattenkvaliteten invid bru-
ken är nu överlag god och följs konti-
nuerligt genom lagstadgade kontroll-
program. I skogsbruket tillämpar Hol-
men metoder som syftar till att mini-
mera påverkan på vattendragen. 

Ny kemikalielag
EU har presenterat ett förslag till ett 
nytt regelverk (REACH) för kemika-
lier. Det innehåller bland annat regler 
för hur kemikalier ska bedömas och 
hanteras. Regelverket skärper kraven 
på tillverkare och importörer av kemi-
kalier att göra riskbedömningar.

                  Holmens enheter har 
kemikaliegrupper som

 avgör vilka kemika-
lier som får användas. Kemikalierna 
bedöms ur olika aspekter: teknisk 
funktion, produktsäkerhet, arbetsmil-
jö och yttre miljö. Holmen deltar i 
arbetet med en branschgemensam 
databas för kemikalier i Sverige. Även 
koncernens brittiska och spanska 
fabriker deltar i detta arbete.

Omvärldskrav
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Klimat och energi
Flera initiativ tas nu, såväl nationellt som inom 
EU, för att bemästra den befarade förändring-
en av jordens klimat. 

Handel med utsläppsrätter
Vid ingången av 2005 införde EU ett 
system för handel med utsläpps-
rätter för fossil koldioxid. För 
åren 2005-2007 har företagen 
tilldelats ett specificerat 
antal utsläppsrätter. De 
anläggningar som släpper 
ut mer fossil koldioxid än 
vad som ryms inom de till-
delade rätterna måste köpa 
utsläppsrätter på den mark-
nad som nu växer fram. Säljare 
är företag som inte utnyttjar sina 
tilldelningar fullt ut eller andra aktö-
rer som ser affärsmöjligheter i handeln 
med utsläppsrätter. Det övergripande 
syftet med systemet är att bemästra 
den befarade klimatförändringen.

   Holmen ser positivt 
på systemet med 

 utsläppsrätter. 
Däremot har företaget och skogsindu-
strin tillsammans med övriga energiin-
tensiva branscher påtalat att de indi-
rekta effekterna på elpriset inte har 
beaktats. Elpriset bestäms nämligen 
enligt marginalprincipen, det vill säga 
priset på den dyraste elen slår igenom 
på all el. I Norden produceras cirka 70 
procent av elenergin med hjälp av vat-
tenkraft och kärnkraft. Marginalpro-
duktionen görs med hjälp av fossila 
bränslen. Priset för all el riskerar där-
med att stiga på grund av de merkost-
nader som handeln med utsläppsrätter 
innebär för kol- och oljekraftverken.
 Koncernens tilldelning av utsläpps-
rätter motsvarar den planerade pro-
duktionen under perioden 2005–2007.

Elcertifikat
En lag infördes i Sverige 2003 för att 
öka produktionen av förnybar el. Den 
innebär att de som producerar förny-
bar el får ett elcertifikat för varje pro-
ducerad MWh. De som använder el är 
skyldiga att köpa ett visst antal sådana 
certifikat i förhållande till sin förbruk-
ning, så kallad kvotplikt. Denna kom-
mer att höjas successivt, vilket leder 
till ökad efterfrågan på förnybar el. 
Den elintensiva industrin är undanta-
gen kravet på kvotplikt. 

   Holmen deltar i han-
deln med elcertifikat.

 Under 2004 såldes 
elcertifikat för förnybar el till ett värde 
av cirka 67 mnkr. 

EUs energiskattedirektiv  
och frivilliga avtal
Senast den 1 januari 2006 ska EUs 
energiskattedirektiv vara infört. Det 
föreskriver miniminivåer för skatter 

på bränslen och elektricitet. Sverige be-
slutade att redan från den 1 juli 2004 

införa energiskatt (5 kr per MWh)  
på elektricitet som används vid 
tillverkningsprocesser i indu-
striell verksamhet. 
        För att ge elintensiva före-
tag i Sverige möjlighet att slip-
pa elskatten infördes 2005 en 

lag, Program för Energieffekti-
visering, PFE. Företag som väljer 

att ansluta sig till programmet åtar 
sig att införa certifierade energiled-

ningssystem. De ska också kartlägga 
möjligheterna att effektivisera elan-
vändningen. PFE gäller under fem år 
och inom denna tid ska konkreta åtgär-
der genomföras.
 Liknande avtal mellan myndighe-
ter och energiintensiva industrier finns 
också i andra europeiska länder. Avta-
len kompletterar de befintliga styr-
medlen och ger företagen ett alternativ 
till skatter. Sedan 2001 finns i Storbri-
tannien Climate Change Agreement, 
CCA. Industrierna erbjuds en 80-pro-
centig reducering av energiskatterna 
mot att minska energianvändningen.

   För Holmen skulle 
den nya elskatten i 

 Sverige innebära 
ökade kostnader om cirka 20 mnkr 
per år. Koncernen har beslutat delta i 
PFE med de energikrävande bruken i 
Sverige. Energiledningssystem håller 
på att införas vid anläggningarna.
 Holmens kartongbruk i Working-
ton deltar i CCA-programmet via pap-
persindustrisektorn. 

Omvärldskrav
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Forskning och utveckling
Produktutveckling är en viktig del av Holmens verksamhet. 
Arbetet är inriktat på att förbättra produkterna, göra tillverk-
ningen effektivare och minska resursanvändningen.

Holmens båda huvudprodukter – 
tryckpapper och kartong – är i grun-
den två helt olika pappersprodukter 
med skilda användningsområden och 
olika utvecklingsbehov. 

Tryckpapper används till dags- och 
veckotidningar, kataloger, broschyrer 
och andra trycksaker. Kraven på 
tryckbarhet och körbarhet är höga, 
liksom kraven på kostnadseffektivitet. 
Tryckpapperet tillverkas både av nyfi-
ber och returfiber. I många fall mixas 
dessa båda fibertyper för att uppnå 
optimala egenskaper. 

Kartong används huvudsakligen till 
förpackningar där det primära kravet 
är att varan ska skyddas. Men kartong-
en ska också klara högt ställda krav på 
körbarhet i kundernas allt snabbare 
förpackningsmaskiner. Inte minst 
måste den kunna förses med kvalifice-
rat tryck. Den finner också ett brett 
användningsområde för trycksakspro-
duktion, där framför allt dess goda 
tryckåtergivning är ett viktigt argu-
ment. Kartongen från Iggesund Paper-
board tillverkas uteslutande av nyfiber. 
Det är en av de mest avancerade pap-
persprodukterna. 

Holmens FoU-verksamhet är starkt 
decentraliserad för att komma mark-
naden nära och kunna fånga upp kun-

Holmen Paper Development centre 
(HPD)
Arbetet är främst inriktat på tryckbarhet 
och på att minska fiberåtgång och energi- 
förbrukning vid tillverkning av tryckpapper. 

Paperboard Development Centre (PDC) 
Utvecklingsarbetet är främst inriktat på 
ytbehandling av kartong. 

FoU-investeringar 100 mnkr   
Inklusive investeringar i 
utrustning för att kunna 
ta fram nya produkter 200-300 mnkr 

Koncerngemensam arbetsgrupp 
Holmens FoU-verksamhet koordineras i 
en arbetsgrupp med representanter från 
affärsområdenas utvecklingsavdelningar.

dernas behov. Merparten av FoU-per-
sonalen är lokaliserad till de enskilda 
bruken. Därutöver finns två utveck-
lingscenter, ett vid Holmen Paper och 
ett vid Igggesund Paperboard, vilka 
samarbetar i näraliggande frågor.
 Holmen Skog deltar aktivt i arbe-
tet med att utveckla utrustning och 
metoder för det svenska skogsbruket. 
Projekten är inriktade på effektivare 
virkesproduktion och på att göra 
dagens naturanpassade skogsbruks-
metoder effektivare. 
 Holmen samarbetar också med ett 
stort antal externa forsknings- och 
utvecklingsinstitut såsom STFI-Pack-
forsk, MoRe Research, KTH, Mittuni-
versitetet, Sveriges Lantbruksuniversi-
tet (SLU) och Skogsforsk i Sverige.  
I Frankrike samarbetar Holmen med 
CTP och i Spanien med Universidad 
Complutence i Madrid.
 Holmen satsar totalt varje år cirka 
100 mnkr på FoU, varav omkring en 
femtedel utgörs av externa kostnader. 
I förhållande till koncernens omsätt-
ning är detta i samma storleksordning 
som för motsvarande verksamheter 
hos Holmens konkurrenter. Om man 
även räknar med de investeringar i 
utrustning som Holmen gör för att ta 
fram nya produkter ökar summan till 
mellan 200 och 300 mnkr.

Holmen FoU
Holmen deltar i europeiskt vedprojekt

Holmen deltar sedan några år i ett stort 
europeiskt forskningsprojekt, Eurofibre. 
Skogsbolag och forskningsinstitut från 
Sverige, Norge, Frankrike och Storbritan-
nien har analyserat ved och mekanisk 
massa från tusentals granar. Målet är att 
få kunskap om hur papperet påverkas av 
vedens egenskaper. 

Holmen Paper Development centre 
(HPD) har under senare år byggt upp 
stor kompetens inom områdena meka-
nisk- och returfibermassa. Styrka och 
ljushet är några av de viktigaste egen-
skaperna för Holmen Papers produk-
ter. Genom att förbättra styrkeegenska-
perna kan papperets ytvikt minskas. 
Det innebär att det går åt mindre 
mängd cellulosafibrer för att tillverka 
papper med bibehållna eller bättre 
egenskaper. Styrkan är viktig för kör-
barheten i tryckpressarna medan ljus-
heten är avgörande för tryckresultatet. 
 Holmen Paper angriper dessa frå-
gor vid källan genom att studera egen-
skaperna hos den ved som används. 
Träd som vuxit med olika förutsätt-
ningar ger ved med olika fiberegen-
skaper.
 Tidigare har ved med olika egen-
skaper blandats. Sedan några år sker 
en viss sortering av veden vid bland 
annat Holmen Paper Hallsta. HPD 
arbetar tillsammans med Holmen 
Skog för att finna lösningar på dessa 
frågor. Det handlar bland annat om 
att redan i skogen skilja olika sorters 
ved åt. Det kommer att göra det möj-
ligt att styra blandningen av ved på ett 
optimalt sätt för olika produkter. Det 
kan också bidra till att minska vedåt-
gången och minska energiförbruk-
ningen vid anläggningarna.

Tryckpapper 
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Samarbetsprojekt i Spanien 

Holmen Paper inledde vid början av 2005 ett samarbete med 
Universidad Complutence i Madrid. Bland annat kommer ett 
avancerat papperslaboratorium att uppföras gemensamt. Samar-
betet kommer att ge universitetets personal och studenter möjlig-
heter att praktisera sina teorier vid Holmen Papers tidningspap-
persbruk i Madrid. Holmen Papers utvecklingspersonal kommer 
att fungera som handledare för studenterna.  

Bättre resursutnyttjande

Sedan 1970-talet har den mängd energi som går åt för att tillverka 
ett ton termomekanisk massa (TMP) minskat mycket kraftigt vid 
Holmen Papers anläggningar Braviken och Hallsta. Samtidigt har 
massaegenskaperna kunnat förbättras. Det gör det möjligt att idag 
tillverka papper med bättre egenskaper med mindre mängd fibrer. 
Dagens tidningspapper är lättare och tunnare. Detta bidrar i sin tur 
till färre pappersrullar, lägre kostnader för hantering och distribu-
tion, minskat transportbehov och därmed lägre miljöbelastning. 

Kartong 

Vid Paperboard Development Centre 
(PDC) är arbetet främst inriktat på 
ytbehandling. För att släta ut de mik-
roskopiska ojämnheterna mellan fib-
rerna bestryks kartongen med ett 
ytterst finkornigt lermaterial. Bestryk-
ningen ger kartongen bättre egenska-
per för kvalificerat tryck. 
 Den erfarenhetsbank i bestryk-
ningsfrågor som finns inom Iggesund 
Paperboard kommer även Holmen 
Paper till del. Ett nära samarbete har 
utvecklats med Holmen Papers 
anläggningar i Madrid och Wargön. 
 PDC har också byggt upp stor 
kompetens inom området pappersfy-
sik, som handlar om kartongens upp-
byggnad. Det resulterar i att kartong-

en kan ges egenskaper som gör att den 
kan bigas, stansas och präglas på 
mycket avancerade sätt. Inte minst är 
kunskapen om kartongens fysiska 
egenskaper viktiga för körbarheten, 
det vill säga hur snabbt och säkert den 
låter sig tryckas och formas till för-
packningar.  

Externa kontakter 
Holmen är representerat i branschorga-
nisationerna Skogsindustrierna i Sveri-
ge, The Paper Federation of Great Bri-
tain och UK Forest Products Associa-
tion i Storbritannien och Aspapel i Spa-
nien. Förutom detta deltar Holmen i 
den europeiska branschorganisationen 
CEPI och i grupper som hanterar för-
packningskartong och tryckpapper. 

FoU- och miljöfrågor behandlas inom 
dessa grupperingar.
 Holmen bidrar till utvecklingen på 
miljöområdet genom eget arbete och 
genom att delta i den forskning som 
pågått i branschen sedan 1970.
 Projekten utförs vid högskolor, 
universitet och forskningsinstitut. 
Vissa drivs i samverkan med Natur-
vårdsverket och delfinansieras av sta-
ten. Holmen har sedan 2003 deltagit i 
ett Värmeforsk-projekt för miljöriktig 
användning av förbränningsaskor. 
Projektet har hög prioritet i Holmens 
FoU-arbete för att finna kostnadsef-
fektiv användning för avfall som upp-
kommer i produktionen.
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Holmen har under de senaste åren stu-
derat vad verksamheten betyder för 
sysselsättningen i några av de kommu-
ner där företaget har tillverkning. 
Resultaten är intressanta. Företaget 
genererar sysselsättning för en mycket 
stor andel av människorna i dessa 
kommuner. 
 I Hallstavik står Holmen för mer 
än vartannat arbetstillfälle och i 
Hudiksvall vart fjärde. I Norrköping 
genererar den samlade massa- och 
pappersindustrin och förädlingsföre-
tagen ungefär vart nionde jobb.  

I Hudiksvall och Hallstavik är Holmen 
enda skogsindustri, medan det i Norr-
köping också finns andra företag i 
branschen. Studierna visar tydligt 
vilka effekter för den lokala sysselsätt-
ningen som stora industrier har. Vid 
sidan av de direkt anställda vid bru-
ken finns ett stort antal underleveran-
törer som i sin tur har många anställ-
da. Alla dessa och deras familjer är 
viktiga för det övriga näringslivet. De 
handlar i butikerna, de köper tjänster 
av hantverkare och serviceföretag. På 
så sätt är Holmens direkt och indirekt 

Holmen skapar ett stort antal jobb i de kommuner där företaget 
har tillverkning. Förutom egna anställda får också ett stort antal 
andra människor indirekt sin utkomst genom verksamheten. 

Holmen – en motor i kommunerna

 Holmen Totalt i Hudiksvall

Direkta jobb      1 262 
Indirekta jobb     489 
Summa direkta och indirekta jobb 1 751 
Jobb i handel och service    566 
Summa, inkl handel och service 2 317

Jobb i kommun/landsting    832
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i handel och service       280
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i egen sektor       399  

Totalt  3 828 15 920

Andel av alla årsarbetstillfällen i Hudiksvall, %  24 

Holmen är genom Iggesunds Bruk, Ströms 
Bruk och Iggesund Timber det enda skogs-
förädlande företaget i kommunen. 
 Holmen Skog är också verksamt i kom-
munen. Sammanlagt har Holmen 1 260 
anställda i Hudiksvall med kranskommuner-
na Delsbo och Nordanstig. Därtill kommer 
privata skogsägare i de berörda kommuner-
na vars virkesintäkter motsvarar 100 årsar-
betstillfällen. Det totala antalet jobb som ut-
går från Holmen och skogen är drygt 3 800, 
eller vart fjärde arbetstillfälle i Hudiksvall 
med omnejd.  

Holmen skapar vart fjärde jobb i Hudiksvall med omnejd*
Årsarbetstillfällen, antal * Delsbo och Nordanstigs kommuner   

Hudiksvall 

      Holmen  Inkl. övriga skogsindustrier           Totalt i Norrköping
  och förädlingsföretag  
Direkta jobb      848 2 360
Indirekta jobb     236 570
Summa direkta och indirekta jobb 1 084 2 930
Jobb i handel och service    565 1 510
Summa, inkl handel och service 1 649 4 440

Jobb i kommun/landsting    385 1 040
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i handel och service    203 550
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i egen sektor    138 370

Totalt  2 375 6 400 56 200

Andel av alla årsarbetstillfällen i Norrköping, %     4 11

Norrköping 
Holmen är med pappersbruket Braviken 
och den skogliga verksamheten en av Norr-
köpings största arbetsgivare med cirka 850 
anställda. Inom kommunens gränser finns 
också de stora pappersbruken Billerud 
Skärblacka och Fiskeby samt flera företag 
som arbetar med förädling av papperspro-
dukter. De skogliga företagen i Norrköping 
sysselsätter nästan 2 400 personer på 
årsbasis. Den siffran växer till omkring 6 400 
när man beräknar den totala sysselsätt-
ningseffekten.  

Holmen och övriga skogsföretag skapar mer  
än vart nionde jobb i Norrköping med omnejd* 
Årsarbetstillfällen, antal * Söderköpings och Finspångs kommuner

anställda en förutsättning för även ett 
stort antal andra verksamheter.
 De direkt och indirekt anställda är 
också beroende av kommunal service 
och sjukvård, vilket skapar sysselsätt-
ning i bland annat skolor, vid sjukhus 
och vårdcentraler samt inom äldre-
omsorgen.
 På grund av hög andel skiftjobb är 
lönerna i skogsindustrin genomsnittligt 
högre än i övriga samhället. Det gäller 
också Holmen. Sådana faktorer har 
dock inte beaktats i studierna. Det bety-
der att effekterna för sysselsättningen 
inom framför allt handel och servicefö-
retag med stor sannolikhet är ännu stör-
re än siffrorna i tabellerna visar. 
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Holmen Paper Hallsta är Hallstaviks domi-
nerande arbetsgivare med omkring 1 000 
anställda.
 Holmen Skog har få anställda i Hallsta-
vik men skapar tillsammans med entrepre-
nörer och åkerier i området 20 jobb. Därtill 
kommer ett antal skogsägare i brukets när-
område, vars virkesintäkter räknats om till 
20 årsarbetstillfällen. 
 Holmens betydelse för Hallstavikstrak-
ten är mycket stor. Totalt 1 800 jobb kan 
härledas till Holmen och skogen – mer än 
vartannat arbetstillfälle i Hallstavik. 

 Holmen     Totalt i Hallstavik 

Direkta jobb      1 008 
Indirekta jobb    100 
Summa direkta och indirekta jobb 1 108 
Jobb i handel och service    232 
Summa, inkl handel och service 1 340

Jobb i kommun/landsting    305
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i handel och service       70   
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i egen sektor        85  

Totalt  1 800 2 902

Andel av alla årsarbetstillfällen i Hallstavik, %     62

Hallstavik 

Holmen skapar vartannat jobb i Hallstavik med omnejd*
Årsarbetstillfällen, antal * Häverö-Singö, Edebo och Ununge församlingar 
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      Holmen  Inkl. övriga skogsindustrier           Totalt i Norrköping
  och förädlingsföretag  
Direkta jobb      848 2 360
Indirekta jobb     236 570
Summa direkta och indirekta jobb 1 084 2 930
Jobb i handel och service    565 1 510
Summa, inkl handel och service 1 649 4 440

Jobb i kommun/landsting    385 1 040
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i handel och service    203 550
Kommun- och landstingsanställdas 
andel i egen sektor    138 370

Totalt  2 375 6 400 56 200

Andel av alla årsarbetstillfällen i Norrköping, %     4 11

Norrköping 

Holmen och övriga skogsföretag skapar mer  
än vart nionde jobb i Norrköping med omnejd* 
Årsarbetstillfällen, antal * Söderköpings och Finspångs kommuner



Fakta Ekonomi

    2004     2003
Mnkr Helår IV III II I Helår IV III II I

Resultaträkning
Nettoomsättning 15 653 4 042 3 824 3 884 3 903 15 816 3 940 3 865 4 010 4 001
Rörelsens kostnader –12 630  –3 423 –2 992 –3 142 –3 073 –12 306 –3 136 –2 984 –3 111 –3 075
Avskrivningar enligt plan –1 188 –293 –296 –299 –300 –1 166 –293 –290 –291 –292
Andel i intresseföretags resultat 25 9 –1 13 4 –6 –4 –4 1 1

Rörelseresultat 1 860 335 535 456 534 2 338 507 587 609 635

Finansnetto –206 –54 –57 –53 –42 –212 –45 –55 –58 –54

Resultat efter finansiella poster 1 654 281 478 403 492 2 126 462 532 551 581

Skatt –443 –43 –140 –117 –143 –675 –167 –157 –159 –192

Periodens resultat 1 211 238 338 286 349 1 451 295 375 392 389

Vinst per aktie (före utspädning), kr 14,49 2,81 3,99 3,37 4,36 18,14 3,69 4,68 4,91 4,86
Vinst per aktie (efter utspädning), kr 14,36 2,81 3,99 3,37 4,20 17,48 3,55 4,52 4,72 4,69

Nyckeltal, %
Rörelsemarginal 11,7 8,1 14,0 11,4 13,6 14,8 13,0 15,3 15,2 15,8
Avkastning på sysselsatt kapital 9,8 7,1 11,3 9,6 11,3 12,3 10,7 12,3 12,7 13,3
Avkastning på eget kapital 8,4 7,0 10,1 7,8 8,9 9,7 7,8 10,1 10,5 10,3

Nettoomsättning
Holmen Paper 7 814 2 076 2 005 1 941 1 792 7 788 1 954 2 010 1 996 1 828
Iggesund Paperboard 4 877 1 164 1 228 1 212 1 273 4 920 1 164 1 239 1 228 1 289
Iggesund Timber 492 117 109 132 134 510 128 113 141 128
Holmen Skog 3 780 1 014 799 953 1 014 3 613 947 757 933 976
Holmen Kraft 1 258 344 291 272 351 1 337 348 308 300 381

 18 221 4 715 4 432 4 510 4 564 18 168 4 541 4 427 4 598 4 602

Internleveranser –2 568 –673 –608 –626 –661 –2 352 –601 –562 –588 –601

 15 653 4 042 3 824 3 884 3 903 15 816 3 940 3 865 4 010 4 001

Resultat
Holmen Paper 455 61 170 113 111 747 109 255 197 186
Iggesund Paperboard 809 110 249 205 245 1 001 234 244 249 274
Iggesund Timber 5 –5 1 3 6 18 5 3 5 5
Holmen Skog 526 128 102 148 148 516 146 88 163 119
Holmen Kraft 178 59 41 19 59 193 42 22 36 93
Koncerngemensamt och övrigt –113 –18 –28 –32 –35 –137 –29 –25 –41 –42

Rörelseresultat 1 860 335 535 456 534 2 338 507 587 609 635

Rörelsemarginal, %
Holmen Paper 6 3 8 5 6 10 6 13 10 10
Iggesund Paperboard 17 9 20 17 19 20 20 20 20 21
Iggesund Timber 1 –5 1 1 4 3 4 2 3 4
Koncernen 12 8 14 11 14 15 13 15 15 16

Leveranser
Tidnings- och journalpapper, 1 000 ton 1 731 465 439 429 398 1 655 421 427 428 379
Kartong, 1 000 ton 501 122 127 123 129 481 115 123 120 123
Trävaror, 1 000 m3 195 52 44 49 50 189 49 42 53 45
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Fakta Ekonomi



Fakta Personal

 Sverige Koncernen
 2004 2003 2004 2003

Anställda    
Medelantal 3 811 3 872 4 897 4 927
  varav kvinnor, (%) 17,2 17,1 17,4 17,4
Medelålder 46,0 46,0 45,2 45,2
Pensionsålder (genomsnitt av olika typer av pensioneringar) 62,1 61,3 – –

Sjukfrånvaro, %    
Totalt 5,7 6,5 5,2 5,8
  varav
  längre än 60 dagar 3,6 4,2 – –
  anställda 29 år och yngre 2,5 2,8 – –
  anställda i åldern 30–49 år 4,9 5,4 – –
  anställda äldre än 50 år 7,6 9,0 – –
  män 5,4 6,0 – –
  kvinnor 7,2 8,7 – –
Friskhetsindex (andel medarbetare utan sjukdagar det senaste året)    44,0 42,7 – –

Jämställdhet, %    
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer 9,2 8,4 8,9 8,4
Andel kvinnor på kvalificerade befattningar 14,0 11,0 – –
Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade de senaste tre åren 24,0 23,1 – –

Utbildning, %    
Grundskola 25,4 26,1 24,3 25,4
Gymnasium 61,3 61,2 58,7 58,2
Universitet, minst två år 13,3 12,8 16,8 16,3
Rekryterade med universitetsutbildning, 
  andel universitetsutbildade av alla nyanställda de senaste tre åren 33,0 30,0 – –
Rekryterade kvinnor med universitetsutbildning, 
  andel universitetsutbildadade av alla nyanställda kvinnor de senaste tre åren 49,0 44,4 – –

Personalomsättning, %    
Personalomsättning 4,9 4,7 5,7 4,5
varav
  uppsagda 0,7 0,6 – –
  pensionering 2,9 2,8 – –
  eget val 1,3 1,3 – –
Rekrytering 3,5 2,9 5,3 3,6

Olycksfall och tillbud, antal/1 000 anställda    
Tillbud 175 177 204 209
Nollolycksfall, mindre än 8 timmars frånvaro 71 77 104 110
Olycksfall, mer än 8 timmars frånvaro 23 28 28 34

Facklig samverkan, %    
Enheter med oberoende fackföreningar 100 100 100 100
Enheter med skyddskommitté 100 100 100 100

Medarbetarundersökningen i Holmen 2003

Nyckeltalsredovisningen är mer utvecklad för Holmens svenska enheter än  
för de utländska enheterna. Därför saknas vissa nyckeltal för koncernen.
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Resultat av den undersökning som genomfördes i Sverige och Holland 
2003. Under 2005 genomförs undersökningen i hela koncernen. 

Värdeskapande index: Andelen medarbetare som är positiva eller mycket positiva  
(4 och 5 på en femgradig skala) i följande frågeområden: Kompetens och lärande, motiva-
tion, ansvar och befogenheter, samarbete och förnyelseklimat.  

Ledarskapsindex: Andelen medarbetare som är positiva eller mycket positiva (4 och 5 på 
en femgradig skala) till sin närmaste chefs sätt att  leda och utveckla medarbetarna. 

Stress: Andelen medarbetare som aldrig eller nästan aldrig (1 och 2 på en femgradig 
skala) känner stress i sitt arbete.  

Värdena för skogsindustrin är medelvärdet vid de flesta stora skogsföretag i Sverige. 

  Holmen  Skogsindustrin

Värdeskapande index 
- Alla anställda   56  56 
- Yngre akademiker 61  uppgift saknas 

Ledarskapsindex  52  49

Stress  7  uppgift saknas

Källa (Holmens värden): Research International.
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 Totalt Hallsta Braviken Wargön Madrid Iggesunds Bruk Workington Ströms Bruk 
  2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Produktion, 1 000 ton
Tidningspapper, standard 808 784 229 203 449 450 – – 130 131 – – – – – – – –
MF Special   651 618 355 330 282 271 – – 14 17 – – – – – – – –
SC-papper 136 133 136 133 – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 144 110 – – – – 129 107 15 3 – – – – – – – –
Kartong1) 502 479 – – – – – – – – 301 294 225 215 31 32 – –
Sulfatmassa, interna och externa lev. 67 71 – – – – – – – – 67 71 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 205 191 – – – – – – – – – – – – – – 205 191

Råvaror, 1 000 ton
Ved, milj m3fub 4,77 4,66 1,31 1,19 0,98 0,96 0,11 0,20 – – 1,50 1,52 0,39 0,36 – – 0,48 0,43
Inköpt massa/kartong 202 169 42,5 37,4 10,0 9,8 42,1 17,0 – – – – 73,8 71,0 33,6 33,9 – –
Returpapper 658 628 104 102 348 328 – – 206 198 – – – – – – – –
Plastgranulat 2,7 2,7 – – – – – – – – – – – – 2,7 2,7 – –
Processavloppsvatten, milj m3 61 65 8,6 8,5 11,3 10,7 4,9 8,9 1,6 1,3 27,4 29,0 6,7 6,7 – – <0,01 0,01
Kemikalier2) 171 173 24,8 23,8 33,6 32,4 15,9 24,4 6,1 5,9 64,8 63,5 25,6 22,8 0,17 0,16 0,05 0,05
Fyllmedel, pigment 254 216 102 84,6 26,6 24,0 41,3 35,7 9,9 4,7 47,3 39,3 26,5 28,1 – – – –

Värmeenergi, TJ
Biobränsle
 Returlutar 6 140 6 180 – – – – – – – – 6 140 6 180 – – – – – –
 Bark, ved 4 740 5 090 1 400 1 260 1 380 1 410 290 350 – – 1 360 1 880 – – – – 3073) 191
Återvunnen i TMP-processen4) 3 380 3 340 1 870 1 800 1 510 1 540 – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
 Olja, gasol 3 840 4 280 1 040 1 210 1 020 870 349 719 – – 1 400 1 440 – – 0,7 0,8 31 37
 Naturgas 2 330 2 180 – – – – – – 2 250 2 100 – – 78 82 – – – –
Inköpt 2 050 2 120 – – – – 4015) 360 – – – – 1 6406) 1 750 6,57) 6,5 – –

Elenergi, GWh
Egenproducerad 
 mottryckskraft 566 552 76 58 65 62 8 23 190 180 227 229 – – – – – –
Inköpt (inkl. Holmen Kraft) 4 300 4 130 1 870 1 760 1 660 1 620 167 150 5,08) 9,0 231 230 338 330 9,7 9,8 18 19

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (S) 386 515 87 97 20 34 37 93 <1 <1 240 290 <0,05 <0,05 – – 0,5 0,3
Kväveoxider 1 970 2 030 127 146 174 153 59 83 980 941 620 690 6,0 6,0 – – 12 13
Stoft 241 439 35 16 4,3 4,1 8,0 17 <1 <1 190 400 <0,05 <0,05 – – 2,7 2,2
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 423 447 80,0 92,9 79,6 66,8 25,7 54,1 126 118 105 109 4,1 4,3 0,10 0,05 2,2 2,5
 Biogen 1 160 1 230 160 142 214 186 35,5 46,3 – – 727 835 – – – – 19,8 16,0

Utsläpp till vatten
COD, 1 000 ton 22,9 25,1 3,2 3,0 1,6 1,6 1,9 4,6 0,09 0,08 8,0 8,2 8,1 7,6 – – – –
Suspenderande ämnen, ton 3 930 3 800 230 261 317 291 168 220 1,4 1,4 1 250 1 190 1 960 1 840 – – – –
Kväve, ton 290 302 34 33 47 67 14 29 19 3,5 125 115 51 54 – – – –
Fosfor, ton 24 24 2,8 2,3 2,7 3,1 0,5 0,7 0,2 0,4 13 14 5,0 3,0 – – – –

Avfall, 1 000 ton
Farligt 1,0 1,1 0,48 0,42 0,16 0,20 0,10 0,12 0,02 0,05 0,20 0,24 0,03 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Deponerat (vått) 79 74 22,5 20,4 27,4 16,2 2,1 3,7 6,3 5,4 20,1 28,5 0,26 0,16 – – <0,01 0,06
Nyttiggjort9) 288 264 0,66 – 105 89,0 27,0 28,0 79,7 84,0 31,9 16,6 38,3 41,2 5,6 5,5 – –

Övriga leveranser
Värmeenergi, TJ 369 251 6210) 60 – – – – – – 30711) 191 – – – – – –
Tallolja12), 1 000 ton 12,5 11,0 – – – – – – – – 12,5 11,0 – – – – – –

 Holmen             Holmen Paper                Iggesund Paperboard                    Iggesund Timber

1)  Enheternas produktionssiffror stämmer inte med totalproduktionen för koncernen på grund av interna  
  leveranser inom affärsområdet före slutleverans till kund.  

2)  100% aktiv substans. 

3)  Värmeenergi från Iggesunds Bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergi är inkluderade i tabellen. 

4)  Av använd el vid TMP-tillverkningen bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen. 

5)  Spillvärme från Vargön Alloys (smältverk). 

6)  I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen CHP) värmeenergi och el baserad på naturgas. 

7)  Från Nordanstigs Bostäders fjärrvärmecentral i Strömsbruk. 

Fakta Produktion och Miljö
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Holmen Skog svarar för virkesförsörjningen till Holmens 
svenska enheter, förvaltar koncernens skogsmark och 
bedriver handel med virke. Virkesförsörjningen till kartong-
bruket i Workington sköts i brukets egen regi.

Fakta om Holmens skogar 

Total landareal 1 275 000 hektar
 varav produktiv skogsmark 1 035 000 hektar
Tillväxt per år 3,5 m3sk per hektar 
Virkesförråd 110 m3sk per hektar
Virkesförråd, totalt 113 000 000 m3sk

Trädslag
Tall 50 %, gran 36 %, lövträd 11 %, Contortatall 3 %

Åldersklassfördelning
0 – 30 år 38 %, 31 – 60 år 23 %, 61 – 90 år 15 %, 91 år och äldre 24 %

Virkesanskaffning, miljoner m3fub 2004 2003

Totalt, brutto 9,8 9,7
  varav från
  – egen skog 2,6 2,7
  – övriga svenska skogsägare 6,7 6,6
  – import  0,5 0,4

Virkesleveranser, miljoner m3fub

Till Holmens enheter 4,4 4,4
Extern försäljning 5,4 5,4

Skogsskötsel, hektar

Markberedning 11 300 10 400
Hyggesbränning 323 149
Återbeskogning 12 300 12 500
varav, %
   Plantering 75  72
   Frösådd 16 16
   Naturlig föryngring
   – under fröträd 8 10
   – under skärmträd 1 2

Plantproduktion
Miljoner plantor 27 26

Holmen Skog

Holmen Kraft ansvarar för elförsörjningen till Holmens 
svenska enheter och koncernens vattenkraftanläggningar. 
Produktionen sker i 23 hel- och delägda kraftverk.  Under 
2004 producerades 1 054 GWh (867 GWh).

Holmen Kraft 

Inom Iggesund Paperboard finns två anläggningar (Utrecht, 
Holland och Valence, Frankrike) för arkning och packning av 
kartong. 2004 producerades 69 800 (2003: 66 000) ton. Rå-
varan bestod av 76 100 (72 400) ton kartong från Iggesunds 
Bruk och Workington samt 105 (105) ton förpackningsplast. 
Energianvändningen (naturgas) uppgick till 2,5 (2,4) TJ och 
för el till 2,5 (2,5) GWh. Utsläppen av fossil koldioxid till luft 
från anläggningarna var 139 (136) ton. Totalt deponerades 
22 (27) ton torrt avfall från dessa.

Iggesund Paperboard – Arkningsanläggningar 

 Totalt Hallsta Braviken Wargön Madrid Iggesunds Bruk Workington Ströms Bruk 
  2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Produktion, 1 000 ton
Tidningspapper, standard 808 784 229 203 449 450 – – 130 131 – – – – – – – –
MF Special   651 618 355 330 282 271 – – 14 17 – – – – – – – –
SC-papper 136 133 136 133 – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 144 110 – – – – 129 107 15 3 – – – – – – – –
Kartong1) 502 479 – – – – – – – – 301 294 225 215 31 32 – –
Sulfatmassa, interna och externa lev. 67 71 – – – – – – – – 67 71 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 205 191 – – – – – – – – – – – – – – 205 191

Råvaror, 1 000 ton
Ved, milj m3fub 4,77 4,66 1,31 1,19 0,98 0,96 0,11 0,20 – – 1,50 1,52 0,39 0,36 – – 0,48 0,43
Inköpt massa/kartong 202 169 42,5 37,4 10,0 9,8 42,1 17,0 – – – – 73,8 71,0 33,6 33,9 – –
Returpapper 658 628 104 102 348 328 – – 206 198 – – – – – – – –
Plastgranulat 2,7 2,7 – – – – – – – – – – – – 2,7 2,7 – –
Processavloppsvatten, milj m3 61 65 8,6 8,5 11,3 10,7 4,9 8,9 1,6 1,3 27,4 29,0 6,7 6,7 – – <0,01 0,01
Kemikalier2) 171 173 24,8 23,8 33,6 32,4 15,9 24,4 6,1 5,9 64,8 63,5 25,6 22,8 0,17 0,16 0,05 0,05
Fyllmedel, pigment 254 216 102 84,6 26,6 24,0 41,3 35,7 9,9 4,7 47,3 39,3 26,5 28,1 – – – –

Värmeenergi, TJ
Biobränsle
 Returlutar 6 140 6 180 – – – – – – – – 6 140 6 180 – – – – – –
 Bark, ved 4 740 5 090 1 400 1 260 1 380 1 410 290 350 – – 1 360 1 880 – – – – 3073) 191
Återvunnen i TMP-processen4) 3 380 3 340 1 870 1 800 1 510 1 540 – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
 Olja, gasol 3 840 4 280 1 040 1 210 1 020 870 349 719 – – 1 400 1 440 – – 0,7 0,8 31 37
 Naturgas 2 330 2 180 – – – – – – 2 250 2 100 – – 78 82 – – – –
Inköpt 2 050 2 120 – – – – 4015) 360 – – – – 1 6406) 1 750 6,57) 6,5 – –

Elenergi, GWh
Egenproducerad 
 mottryckskraft 566 552 76 58 65 62 8 23 190 180 227 229 – – – – – –
Inköpt (inkl. Holmen Kraft) 4 300 4 130 1 870 1 760 1 660 1 620 167 150 5,08) 9,0 231 230 338 330 9,7 9,8 18 19

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (S) 386 515 87 97 20 34 37 93 <1 <1 240 290 <0,05 <0,05 – – 0,5 0,3
Kväveoxider 1 970 2 030 127 146 174 153 59 83 980 941 620 690 6,0 6,0 – – 12 13
Stoft 241 439 35 16 4,3 4,1 8,0 17 <1 <1 190 400 <0,05 <0,05 – – 2,7 2,2
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 423 447 80,0 92,9 79,6 66,8 25,7 54,1 126 118 105 109 4,1 4,3 0,10 0,05 2,2 2,5
 Biogen 1 160 1 230 160 142 214 186 35,5 46,3 – – 727 835 – – – – 19,8 16,0

Utsläpp till vatten
COD, 1 000 ton 22,9 25,1 3,2 3,0 1,6 1,6 1,9 4,6 0,09 0,08 8,0 8,2 8,1 7,6 – – – –
Suspenderande ämnen, ton 3 930 3 800 230 261 317 291 168 220 1,4 1,4 1 250 1 190 1 960 1 840 – – – –
Kväve, ton 290 302 34 33 47 67 14 29 19 3,5 125 115 51 54 – – – –
Fosfor, ton 24 24 2,8 2,3 2,7 3,1 0,5 0,7 0,2 0,4 13 14 5,0 3,0 – – – –

Avfall, 1 000 ton
Farligt 1,0 1,1 0,48 0,42 0,16 0,20 0,10 0,12 0,02 0,05 0,20 0,24 0,03 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02
Deponerat (vått) 79 74 22,5 20,4 27,4 16,2 2,1 3,7 6,3 5,4 20,1 28,5 0,26 0,16 – – <0,01 0,06
Nyttiggjort9) 288 264 0,66 – 105 89,0 27,0 28,0 79,7 84,0 31,9 16,6 38,3 41,2 5,6 5,5 – –

Övriga leveranser
Värmeenergi, TJ 369 251 6210) 60 – – – – – – 30711) 191 – – – – – –
Tallolja12), 1 000 ton 12,5 11,0 – – – – – – – – 12,5 11,0 – – – – – –

 Holmen             Holmen Paper                Iggesund Paperboard                    Iggesund Timber

 8)  För leverans utanför enheten. El från Peninsular Cogeneracion (hälftenägt), 167 
GWh för 2004 och 163 GWh för 2003. Tillhörande gasförbrukning och utsläpp till 
luft är inte inkluderade i tabellen. 

 9)  Avfall använt bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller 
jordförbättringsmedel. 

 10) Spillvärme för leverans till fjärrvärmenätet i Hallstavik. 

 11)  För leverans till Iggesunds Sågverk. Motsvarande bränsleenergi för att producera 
värmen och tillhörande utsläpp till luft redovisas under Iggesunds Sågverk. 

 12) För leverans till kemikalieindustrin.

Iggesunds Sågverk
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Ordlista
Askåterföring
Att då det är möjligt och behov finns, till 
skogsmarken återföra den näringsrika askan 
från ved som eldats i biobränslepannor. På så 
sätt upprätthålls ett långsiktigt kretslopp av 
näringsämnen.

Avsalumassa
Pappersmassa som säljs externt.

Barrved
Tall- eller granved. Har längre och starkare 
fibrer än lövved. 

Bigning 
För att underlätta falsningen av tjockare pap-
per och kartong brukar man först göra en big, 
en inpressad linje där vecket ska läggas. 

Biobränsle/bioenergi
Förnybara bränslen som kommer från växt-
riket, exempelvis ved, inklusive returlutar, 
bark och tallolja. Biogen = härrörande från 
biobränslen.

Biologisk mångfald
Variationsrikedom bland allt levande i alla mil-
jöer och ekologiska processer som de ingår i. 
Detta innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem.

Biologisk rening
Avloppsvatten renas med hjälp av mikroorga-
nismer. Principen är densamma som i naturen 
men nedbrytningen går mycket snabbare.

CARPA 
Cartón y Papel Reciclado. Bolag i Spanien för 
insamling av returpapper. 

Certifiering
Granskning gjord av tredje part som visar att 
en identifierad produkt eller arbetsmetod är i 
överensstämmelse med en bestämd standard 
eller annat regelgivande dokument. Ett certifi-
kat är ett dokument som visar att villkoren för 
certifiering är uppfyllda.

COD
Chemical Oxygen Demand. Kemiskt syre-
förbrukande ämnen. Ett mått på den mängd 
syre som behövs för fullständig nedbrytning 
av organiskt material i vatten.

DIP
Massa tillverkad av avsvärtat returpapper 
(De-Inked Pulp).

European Works Council
Enligt EUs lagstiftning ska koncerner verksam-
ma i flera EU-länder tillåta de fackliga repre-
sentanterna att bilda ett gemensamt organ.

Extern rening
Rening av avloppsvatten utanför den egent-
liga produktionsprocessen. Det finns tre 
huvudtyper: mekanisk, biologisk och kemisk 
rening.

FBB-kartong
Flerskiktskartong av mekanisk och kemisk 
massa (FBB = Folding Box Board).

FCO-papper
Lättbestruket journalpapper i ytvikter mellan 
55 och 60 g/m2 (FCO = Film Coated Offset).

Finansnetto
I huvudsak nettot av koncernens ränteintäkter 
från placeringar hos banker och andra kredit-
institut och räntekostnader från lån tagna hos 
desamma.

Fosfor (P)
Ett grundämne som ingår i ved. För stor 
mängd fosfor i vattnet kan orsaka övergöd-
ning (eutrofiering) och syretäring.

Fossila bränslen
Bränslen baserade på kol- och väteföreningar 
från sediment eller sedimenterad berggrund 
– främst kol, olja och naturgas.

FSC
Forest Stewardship Council verkar för att 
världens skogar brukas på ett sätt som är 
acceptabelt ur tre olika perspektiv; miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt. De företag som 
certifieras förbinder sig att bruka skogen i 
enlighet med den nationella FSC-standarden i 
respektive land (www.fsc.org). 

Fyllmedel
Fyllmedel används för att fylla ut papperet 
och göra det jämnare och ljusare. Olika typer 
av pigment används, till exempel mald mar-
mor och kaolin (lera).

Förmånsbestämd pension
Vid förmånsbestämd pension utlovas pen-
sionens storlek, oftast som en procentsats 
av slutlönen. Kostnaden för pensionen beror 
bland annat på framtida löneökningar.

Global Compact
FNs Global Compact syftar till att uppmuntra 
och stödja företag att i sin verksamhet utgå 
från tio grundläggande principer om mänsk-
liga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korrup-
tion (www.unglobalcompact.org) 

GRI
Global Reporting Initiative är en oberoende 
organisation vars syfte är att skapa globalt 
accepterade riktlinjer för redovisning av rele-
vant och trovärdig information om företagens 
miljörelaterade, ekonomiska och sociala 
arbete (www.globalreporting.org).
 
HR
Human Resources poängterar personalar-
betets direkta koppling till företagets affärs-
strategi.

IAESTE  
The International Association for the Exchange 
of  Students for Technical Experience  
(www.iaeste.org).

ILO
International Labour Organisation är FNs 
organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor 
(www.ilo.org).

IPPC 
Integrated Pollution Prevention and Control. 
EUs miljölagstiftning om integrerad, individuell 
prövning och tillsyn av större industriföretag 
(www.europa.eu.int/comm/environment/ippc/).

ISO 14001
En internationell standard för miljöstyr-
ning som tagits fram av ISO, International 
Organisation for Standardisation. En viktig 
princip i ISO 14001 är regelbundna miljöre-
visioner och gradvis höjning av kraven som 
leder till ständiga förbättringar (www.iso.org).

Kassaflöde
De faktiska in- och utbetalningarna i koncer-
nen avseende exempelvis betalningar från 
kunder samt betalningar till leverantörer, lån-
givare och aktieägare.

Koldioxid (CO2)
Kol är livets byggsten och ingår i allt levande. 
Biogen koldioxid frigörs när biologiskt material 
multnar eller när ved eldas. Fossil koldioxid 
frigörs när kol, olja eller naturgas eldas.

Kväve (N)
Ett grundämne som ingår i ved. Utsläpp 
av kväve till vatten kan orsaka övergödning 
(eutrofiering), algblomning och syretäring.

Kväveoxider (NOX )
Gaser vilka består av kväve och syre som 
bildas vid förbränning. I fuktig luft omvandlas 
kväveoxider till salpetersyra som försurar 
nederbörden. Eftersom gasen innehåller 
kväve har utsläpp av kväveoxider även en 
gödslande effekt.

MF-papper 
Bland annat standard och färgat tidningspap-
per (MF=Machine Finished). 

Miljöledningssystem
Ett sätt att organisera miljöarbetet enligt fast-
ställda rutiner. Miljöledningssystem kräver mil-
jöpolicy, miljömål, handlingsprogram, miljöor-
ganisation samt även miljörevision där arbetet 
och de uppnådda resultaten kontrolleras. Med 
den egna miljöpolicyn som grund är strävan 
att uppnå ständiga förbättringar. ISO 14001 är 
det vanligaste miljöledningssystemet.

Miljörevision
En revision som innebär en värdering av hur 
miljöskyddsorganisation, ledningsrutiner och 
miljöutrustning fungerar.

MWC-papper
Bestruket tryckpapper i ytvikter mellan 80 och 
110 gram per m2 (MWC = Medium Weight 
Coated).

Mänskliga rättigheter
Den 10 december 1948 antog FN en dekla-
ration om mänskliga rättigheter (www.un.org/
rights/#).

Nettoomsättning
Den fakturerade försäljningen av produkter, 
virke och energi efter avdrag för mervärdes-
skatt (moms) och lämnade rabatter.
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SBB-kartong
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa (SBB 
= Solid Bleached Board).

SC-papper
Superkalandrerat papper. Obestruket, glät-
tat journalpapper i ytvikter mellan 50 och 65 
g/m2 (SC = Super Calender).

Skattekostnad
Beräknad skatt på årets resultat. Koncernens 
normala skattesats är cirka 29 %.

Skuldsättningsgrad
Relationen mellan koncernens lånade kapital 
(finansiell nettoskuld) och dess egna kapital.

Slipmassa
Massa framställd i en mekanisk process där 
cellulosafibrerna friläggs genom att barkad 
rundved pressas mot en cylindrisk roterande 
sten i en slipstol. Temperaturen blir hög på 
grund av friktion mellan ved och slipsten. 
Vatten spritsas på stenen för att kyla och 
tvätta denna.

Soliditet
Det egna kapitalets andel av koncernens 
totala balansräkning (det vill säga summa 
eget kapital och skulder).

Stoft
Askpartiklar som bildas vid förbränning av 
exempelvis bark eller lut.

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved 
kokas under högt tryck och vid hög tempera-
tur med s k vitlut (natriumhydroxid och natri-
umsulfid). Kokvätskan löser upp bindemedlet 
(lignin) i veden så att cellulosafibrerna frigörs.

Suspenderande ämnen (SÄ)
Vattenburna ämnen som består av fibrer och 
partiklar som till stor del kan avlägsnas med 
ett finmaskigt filter.

Nyfiber
Vedfibrer som kommer direkt från avverkade 
träd och som tidigare inte använts för massa-
tillverkning. Benämns ibland också färskfiber. 
Jämför Returfiber.

OECD
Organisation for Economic Co-operation and 
Development tillhandahåller bland annat princi-
per och normer, som av 37 regeringar riktas till 
multinationella företag för att ansvarsfullt kunna 
bedriva affärsverksamhet (www.oecd.org).

PEFC
Programme for the Endorsement of  Forest 
Certification schemes är ett från början euro-
peiskt system för skogscertifiering, som nu 
vinner terräng även globalt. PEFC arbetar för 
ett långsiktigt och ur alla aspekter uthålligt 
skogsbruk. I Sverige är PEFC- och FSC-stan-
darderna i stort sett identiska (www.pefc.org).

Premiebestämd pension
Baseras på en överenskommen premie, nor-
malt en fastställd procentsats av årslönen. 
Pensionens storlek blir ett resultat av hur väl 
inbetalda premier förvaltas.

Produktiv skogsmark
Skogsmark som i genomsnitt kan producera 
minst en skogskubikmeter per hektar och år 
under beståndets växttid.

PÅAB 
Pappersåtervinning AB. Ägs av Holmen, 
Munksjö och Metsä Tissue till lika delar. PÅAB 
ombesörjer inköp av returpapper till företa-
gens anläggningar i Sverige. Cirka en tred-
jedel köps i Sverige. Resten importeras från 
närliggande länder.

Raffinör
Utrustning för tillverkning av mekanisk massa 
genom malning av flis, oftast efter förvärm-
ning av flisen.

REACH
Registration, Evaluation and Authorisation of  
Chemicals. En kemikalielag som innebär att 
det för många av de kemikalier som finns på 
marknaden inom EU kommer att krävas tester 
för bedömning av effekter på hälsa och miljö 
(www.kemi.se).

Returfiber
Vedfibrer från återvunnet papper.

RMP – Refiner-Mechanical Pulp
Massa framställd genom raffinering av flis 
med eller utan kemisk eller termisk behand-
ling. Samlingbegreppet för all typ av massa 
framställd i raffinör.

Rörelseresultat
Koncernens intäkter från försäljning av pro-
dukter, virke och energi minus
-  kostnader för tillverkning (råvaror, löner till 

personalen m m)
- kostnader för leveranser till kunder
- avskrivningar på maskiner, byggnader m m.

Svartlut
Det vid massatillverkning utlösta organiska 
materialet. Svartluten (returluten) eldas i soda-
pannan varvid energi utvinns.

Svavel (S)
Ett grundämne som ingår i till exempel svavel-
dioxid och svavelväte samt andra illaluktande 
gaser. Svavlet i massaindustrins utsläpp här-
rör huvudsakligen från kok- och blekkemika-
lier samt olja.

Svaveldioxid (SO2)
En gas bestående av svavel och syre som bil-
das vid förbränning av svavelhaltiga bränslen 
som till exempel svartlut och olja. I kontakt 
med fuktig luft omvandlas svaveldioxid till sva-
velsyra som försurar nederbörden.

Tallolja
Utvinns ur svartlut och används som råvara 
för tillverkning av bland annat såpa och fär-
ger, men kan också användas som bränsle i 
stället för olja.

Tillbud
En oförutsedd farlig händelse inträffar men 
leder inte till personskada. Då en händelse 
leder till en personskada betecknas det som 
en arbetsolycka.

TMP – Thermo-Mechanical Pulp 
Termomekanisk massa. En högutbytesmassa 
(94–96 procents vedutbyte) som erhålls 
genom att granflis värms och därefter mals i 
raffinörer.

Övertalighet
Övertalighet uppstår när företagets organisa-
tion på lång sikt är större än vad som behövs 
för att driva verksamheten enligt fastställd 
strategi.

Hektar
10 000 m2, 100 x 100 m

m3 fub
Kubikmeter fast mått under bark; verklig 
volym (det vill säga inget tomrum mellan 
stockarna) av helstam eller stamved exklu-
sive bark och trädtopp.

m3sk
Skogskubikmeter; volymen av trädstammar, 
inklusive bark, från stubben till toppen.

GJ
Värmeenergi, gigajoule, 1GJ = 1 miljard 
Joule, har ett värmevärde som motsvarar 
cirka 26 liter eldningsolja.

TJ
Värmenergi, terajoule, 1 TJ = 1 000 miljarder 
Joule. 1 TJ energi motsvarar antingen 26 m3 
eldningsolja, 28 m3 dieselolja eller 32 m3 
bensin.

MWh
Elenergi, megawattimme, 1 MWh = 1 000 
kilowattimmar, 1MWh = 3,6 GJ.

GWh
Elenergi, gigawattimme, 1 GWh = 1 miljon 
kilowattimmar, 1 GWh = 3,6 TJ.

Kton
1 000 ton

Mnkr
Miljoner svenska kronor.

Enheter och förkortningar
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Styrelse och koncernledning

VD och koncernchef

Magnus Hall 
Född 1959. Anställd 1985. 

Affärsområden

Björn Andrén
Chef  för Holmen Skog. 
Född 1946. Anställd 1971. 

Åke Eklöf
Chef  för Holmen Kraft. 
Född 1945. Anställd 1974. 

Björn Kvick
Chef  för Iggesund Paperboard. 
Född 1950. Anställd 1983. 

Håkan Lindh
Chef  för Iggesund Timber. 
Född 1964. Anställd 1994. 

Arne Wallin 
Chef  för Holmen Paper.
Född 1954. Anställd 1988. 

Staber

Anders Almgren 
Vice VD.  
Chef  för koncernstab Ekonomi och Finans. 
Född 1965. Anställd 1990. 

Johan Flodström
Chef  för koncernstab Juridik. 
Styrelsens sekreterare.
Född 1945. Anställd 1976. 

Thommy Haglund 
Chef  för koncernstab Personal.
Född 1950. Anställd 2001. 

Christer Lewell
Chef  för koncernstab Information.
Född 1948. Anställd 1987. 

Sven Wird
Chef  för koncernstab Teknik.
Född 1951. Anställd 1995. 

Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm. Född 1951. Ledamot 
sedan 1988.  

Carl Kempe
Vice ordförande. Örnsköldsvik. Född 1939. 
Ledamot sedan 1983. 

Steewe Björklundh
Hudiksvall. Född 1958. Ledamot sedan 
1998. Löntagarrepresentant LO.

Lilian Fossum
Lidingö. Född 1962. Ledamot sedan 2004. 

Magnus Hall
Stockholm. Född 1959. Ledamot sedan 
2004. VD och koncernchef.  

Torgny Hammar
Hallstavik. Född 1943. Ledamot sedan 2003. 
Löntagarrepresentant PTK.

Kenneth Johansson
Söderköping. Född 1958. Ledamot sedan 
2004. Löntagarrepresentant LO.

Hans Larsson
Stockholm. Född 1942. Ledamot sedan 1990. 

Ulf Lundahl
Lidingö. Född 1952. Ledamot sedan 2004.

Göran Lundin
Stockholm. Född 1940. Ledamot sedan 
2001. 

Arne Mårtensson
Djursholm. Född 1951. Ledamot sedan 1991.

Bengt Pettersson
Stockholm. Född 1938. Ledamot sedan 
1994.

Suppleanter

Christer Alenius
Vännäs. Född 1945. Suppleant sedan 2003.
Löntagarrepresentant PTK.

Stig Jacobsson
Iggesund. Född 1948. Suppleant sedan 
2004. Löntagarrepresentant LO.

Karin Norin
Forsa. Född 1950. Suppleant sedan 1999.
Löntagarrepresentant PTK.

Styrelse

Koncernledning



Holmen AB 
Huvudkontor
(Strandvägen 1)
Box 5407
114 84  STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00
Fax 08-666 21 30
E-post info@holmen.com
www.holmen.com

Holmen Paper AB
(Vattengränden 2)
601 88  NORRKÖPING
Tel  011-23 50 00
Fax 011-23 63 04
E-post info@holmenpaper.com
www.holmenpaper.com

Holmen Paper Hallsta 
763 81  HALLSTAVIK
Tel 0175-260 00
Fax 0175-264 01
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Braviken
601 88  NORRKÖPING
Tel 011-23 50 00
Fax 011-23 66 30
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Wargön
468 81  VARGÖN
Tel 0521-27 75 00
Fax 0521-27 75 80 
E-post info@holmenpaper.com

Holmen Paper Madrid
Parque Industrial La Cantueña
C/del Papel 1
ES-28947 FUENLABRADA  
(Madrid)
SPANIEN
Tel  +34 91 642 0603
Fax  +34 91 642 2470
E-post info@holmenpaper.com Fullständig adressförteckning finns på Holmens hemsida, www.holmen.com

Iggesund Paperboard AB
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-288 00
E-post info@iggesundpaperboard.com
www.iggesundpaperboard.com

Iggesunds Bruk
825 80  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-285 32
E-post info.ib@iggesundpaperboard.com

Ströms Bruk
Box 67
820 72  STRÖMSBRUK
Tel 0650-289 00
Fax 0650-289 30
E-post info.sb@iggesundpaperboard.com
 
Workington Mill
WORKINGTON Cumbria
CA14 1JX
STORBRITANNIEN
Tel +44 1900 601000
Fax +44 1900 605000
E-post info.wo@iggesundpaperboard.com

Iggesund Timber AB
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-280 57
E-post info@iggesundtimber.com
www.iggesundtimber.com

Iggesunds Sågverk
Box 45
825 21  IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax  0650-284 48
E-post info@iggesundtimber.com

Holmen Skog AB
(Hörneborgsvägen 6)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-759 85
E-post info@holmenskog.com
www.holmenskog.com

Holmen Kraft AB 
(Hörneborgsvägen 14)
891 80  ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenkraft.com
www.holmenkraft.com

Adresser

Omslaget är tryckt på Invercote® Creato 280 g/m2 från Iggesund Paperboard. Det är försett med 
fyrfärgstryck och belagt med skyddande matt lack. Bilder, logotyp och titel är belagda med blank 
UV-lack. Ordbilden är folierad. Logotyp och titel är präglade. 




