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Naturlig och 
förnybar råvara...
Holmens produkter utgår från 
skogen som är en förnybar 
råvarukälla. Ved bildas i växande 
träd med hjälp av solenergi, luft, 
vatten och näringsämnen.

... som uppfyller 
höga miljökrav 
Holmens skogsbruk är miljö-
certifi erat enligt PEFC och FSC. 
Holmen köper inte virke från 
skyddade skogar.

Värdefulla produkter...
Papper och kartong används till 
tidningar, trycksaker, pocketböcker, 
förpackningar och mycket annat. 
Trävaror blir möbler och 
inredningsdetaljer.  

...som kan återvinnas 
som material eller... 
Papper och kartong kan återvinnas 
som material och bli nya produkter.

...energi
Papper, kartong och trävaror 
är sedan de använts utmärkta 
biobränslen. 

Bidrar inte till växthuseffekten
Den koldioxid som frigörs när 
papper och trä bränns ingår redan 
i kolets kretslopp i atmosfären. 
Till skillnad från den fossila kol-
dioxiden från olja och kol bidrar 
den inte till växthuseffekten. 

Holmen
och
omvärlden

Holmens papper, 

kartong och trävaror 

ligger väl i linje med 

EUs produktpolicy IPP 

som styr utvecklingen 

mot mer kretslopps-

anpassade produkter.  



Kort om Holmen
Holmen tillverkar tryckpapper, 
kartong och trävaror vid sju 
enheter. Fem av dem ligger 
i Sverige, en i Spanien och en 
i England. Av de nästan 5 000 
anställda fi nns 3 700 i Sverige. 
Cirka 90 procent av produkterna 
säljs inom EU.

Holmen och omvärlden
Denna redovisning beskriver kon-
cernen ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Socialt ansvar, miljöansvar och 
ekonomisk utveckling bildar en 
treenighet där varje del är lika 
viktig för helheten. 

Ekonomisk
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Socialt ansvar

Miljö- 
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HOLMEN OCH OMVÄRLDEN ger en bred bild 
av Holmen-koncernen. Den beskriver 
verksamheten 2005 och det framåtsyftande 
arbetet för att möta omvärldens allt högre 
krav på hållbar utveckling. 

MÅLGRUPPER: Anställda, kunder, analytiker, 
allmänheten, affärspartners, närboende vid 
bruken, lärare och elever.

FAKTAUNDERLAGET utgörs av uppgifter 
som rapporteras till olika myndigheter 
och sådana som används i den interna 
styrningen av företaget samt av samman-
ställningar som gjorts specifi kt för denna 
redovisning. Data tas fram redan i slutet 
av det år de beskriver. Därför kan redo-
visade uppgifter avvika något från dem 
som rapporteras till myndigheterna.

ANPASSAD TILL GRI . Global Reporting 
Initiative (GRI) verkar för att företag och 
organisationer frivilligt ska redovisa sin 
verksamhet ur ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv. Holmen lämnar 
sedan länge utförlig ekonomisk, miljömäs-
sig och social information i olika redo-
visningar. Sättet att redovisa anpassas nu 
successivt till de GRI-krav som är relevanta 
för Holmen. 

EXTERN REVISION . Den ekonomiska infor-
mationen baseras på uppgifter hämtade ur 
Holmens årsredovisning 2005. Ekonomi-, 
personal- och miljöavsnitten i dess förvalt-
ningsberättelse är granskade av bolagets 
externa revisorer. Holmen och omvärlden 
är inte granskad av extern revisor.

HOLMEN OCH OMVÄRLDEN 2004 har i efter-
hand granskats av externa hållbarhets-

analytiker. Väsentliga kommentarer har 
beaktats i årets upplaga. 

INTERN PRODUKTION . Holmen och omvärlden 
är sammanställd och producerad inom 
koncernen. Holmen ser intern produktion 
som ett sätt att utveckla kompetensen inom 
de berörda ämnesområdena.

EN SÄRSKILD ARBETSGRUPP med represen-
tanter från bland annat koncernstaberna 
Teknik (miljö), Personal, Ekonomi och 
Information ansvarar för att samordna de 
frågor som kan inordnas under begreppet 
hållbar utveckling. Gruppen är tillsatt av 
koncernens VD. 

Den årliga redovisningen Holmen och 
omvärlden är en av gruppens uppgifter. 

Principer för redovisningen
Holmen och omvärlden 2005 beskriver Holmen ur perspektivet 
hållbart företagande. Tyngdpunkten ligger på socialt ansvar, 
miljöansvar och ekonomisk utveckling.

Holmen
och
omvärlden

HOLMEN OCH OMVÄRLDEN 
fi nns också på engelska 
och spanska. Ytterligare 
exemplar kan beställas på 
Holmens hemsida och 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

Mer info på webben
KOMPLETTERINGAR . Till många avsnitt 
fi nns också kompletterande infor-
mation på Internet. Pdf-versionen av 
Holmen och omvärlden på koncer-
nens hemsida innehåller aktiva länkar 
som leder till de markerade avsnitten.

GRI-INDEX . På Holmens hemsida fi nns 
också ett digitalt GRI-index med 
länkar som leder till de dokument 
där informationen redovisas.

www.holmen.com/omvarlden 
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Året i korthet

 Holmen satte upp strategiska mål  
 för ledarskap, arbetsklimat och 
 jämställdhet.

 Personalenkäten Holmen Inblick 
 visade att andelen medarbetare som  
 anser sig ha goda förutsättningar 
 att göra ett bra arbete har ökat och 
 att det överstiger branschsnittet. 

 Sjukfrånvaron inom Holmens svenska  
 enheter minskade för andra året i rad,  
 nu till 5,5 procent. 

 Holmen började informera de anställda  
 om innehållet i FNs Global Compact 
 om mänskliga rättigheter.

 Holmen uppmärksammades för arbetet  
 med hållbarhet och samhällsansvar och
  noterades på fl era internationella före- 
 tagsindex (se nedan). 

 Holmen och Vattenfall tecknade 
 samarbetsavtal med syfte att öka   
 energieffektiviteten vid bruken.

 Hallsta och Iggesunds Bruk blev först 
 i branschen med att få sina energi-
 ledningssystem certifi erade. 

 Genom att fi nna nya och meningsfulla  
 användningsområden för avfall fort-
 satte mängden deponerat avfall att  
 minska.

 Efterfrågan på Holmens produkter 
 var fortsatt god. Resultatet blev i stort  
 oförändrat jämfört med 2004. 

 Holmens nya tidningspappersmaskin 
 i Madrid började planenligt provköras 
 vid årets slut.  

 Beslut fattades om att investera 415  
 mnkr i Iggesunds Bruks kartongmaskin  
 KM 2 för att ytterligare öka produk-
 ternas kvalitet. 

 Stormen över Sydsverige i januari fällde  
 totalt 70 miljoner kubikmeter virke  
 – men bara cirka 100 000 kubikmeter 
 i Holmens skogar. Den kom dock att  
 prägla virkesmarknaden hela året. 

Sammanfattning

  2005  2004

Nettoomsättning, mnkr 16 319  15 653

Rörelseresultat, mnkr 1 973  1 952

Årets resultat, mnkr 1 256  1 275

Vinst per aktie (efter utspädning), kr 14,8  15,1

Utdelning per aktie, kr 11 * 10

Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,0  9,5

Avkastning på eget kapital, % 8,0  7,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,41  0,31

Investeringar, mnkr 3 170  1 291

Medelantal årsanställda 4 868  4 897

*Styrelsens förslag

Socialt ansvar Miljöansvar Ekonomisk utveckling

Holmens nya tidningspappersmaskin 
i Madrid började planenligt provköras 
vid årets slut. Maskinen ökar brukets 
kapacitet med 300 000 ton/år.

Internationella erkännanden av Holmens hållbarhetsarbete
Holmen har uppmärksammats för 
sitt arbete med hållbar utveckling 
och blivit upptaget på fl era interna-
tionella företagsindex. 

Denna typ av index gör det lättare för 
investerare att identifi era företag som 
arbetar med hållbarhetsfrågor på ett bra 
sätt. Att komma med i ett index är en 
bekräftelse på att företaget bedöms 
agera ansvarsfullt ur ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter.

FTSE4GOOD INDEX. Företag på 
detta index kännetecknas av 
att de har ett väl utvecklat 
miljöarbete, goda relationer till sina intres-
senter och beaktar mänskliga rättigheter. 
www.ftse.com/ftse4good

STOREBRAND SRI . De före-
tag som är världsledande 
inom området miljö- och socialt ansvar kvali-
fi cerar sig för Storebrands lista ”best in class”.  
www.storebrand.com

GLOBAL 100 är initi-
erat av mediaföre-
taget Corporate 
Knights som med 
hjälp av Innovest 
Strategic Value 
Advisors väljer ut 
de 100 företag i världen som 
är bäst på att ta sitt miljö- och 
sociala ansvar. 
www.global100.org
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ållbarhet är idag ett fl itigt använt 
ord i samhällsdebatten. Vi möter 
det i politiska budskap och i alla 

sammanhang där framtiden diskuteras. 
Enkelt uttryckt handlar det om att bruka 
utan att förbruka. Att bedriva verksam-
heten så att den varken tär på resurser 
eller orsakar skada i något annat led. 
Men även så att den ger god ekonomisk 
avkastning vilket är en förutsättning för 
att kunna ta ett bra miljö- och socialt 
ansvar.

JAG KAN MED TILLFREDSSTÄLLELSE kon-
statera att Holmen har bra möjligheter 
att infria förväntningarna på hållbarhet. 
Våra produkter utgår från den naturliga 
och förnybara råvaran ved. Tillverkning-
ens miljöpåverkan ligger inom de ramar 
som miljömyndigheterna bedömer som 
acceptabla. Skogarna brukas med mål att 
långsiktigt producera allt mer virke och 
samtidigt ge livsutrymme för de många 
arter som hör dem naturligt till. 

DENNA UTVECKLING HAR INTE kommit 
till av sig själv. Den är resultatet av ett 
fruktbart samspel mellan våra egna 
ambitioner, marknadskrafter, internatio-
nella regelverk och en strävan att erbjuda 
produkter som uppfyller kundernas krav. 
Också miljöorganisationernas roll som 
väckarklocka förtjänar att nämnas. 
Det är därför glädjande att vårt arbete 
för hållbarhet fått internationell uppmärk-
samhet. Holmen fi nns nu med på fl era 
av de företagsindex som ger investerare 
möjlighet att välja företag som agerar 
hållbart och ansvarsfullt. 

NÄR JAG NU SUMMERAR ännu ett Holmen-
år är det intressant att notera att de som 
spått tidningens tillbakagång i konkurren-
sen med elektroniska media inte fått rätt. 
I framförallt södra Europa ökar efterfrå-
gan på tidningspapper kraftigt, i Spanien 
med hela 17 procent under förra året. 

DEN STRATEGI VI VALT FÖR Holmens ut-
veckling innebär att vi kommer att kunna 
effektivisera transporterna. Vårt returfi -
berbaserade bruk i Madrid, som nu byggts 
ut, blir navet i en ny ”hemmamarknad” 
för oss. Det kommer att förse hela den 
iberiska halvön och södra Frankrike med 
tidningspapper. Våra svenska bruk kon-
centrerar sina leveranser till norra Europa.

DET ÄR HELLER INGEN SLUMP att råvaran 
i Spanien utgörs av returpapper och i 
Sverige av virke. Ur resurssynpunkt är det 
naturligt att utnyttja den råvara som ligger 
närmast till. I Spanien är det returpapper 
– i Sverige är det skogen. Men för att de 
kontinentala fi bersystemen ska fungera är 
det viktigt att de fylls på med färska fi brer 
från bland annat de nordiska skogarna.  

OCKSÅ UTVECKLINGEN PÅ förpackningsom-
rådet drivs av resurs- och hållbarhetstän-
kande. Den tid är för länge sedan förbi då 
förpackningar ifrågasattes. Idag är medve-
tenheten allmän om att effektiva förpack-
ningar istället är klok resurshushållning. 
I synnerhet gäller det lätta förpackningar 
av kartong som påverkar varornas vikt 
minimalt och som kan ges en mängd till-
läggsfunktioner. 

Men hållbarhet handlar inte bara om 
fysiska resurser och miljö utan lika mycket 
om sociala aspekter; om vår personal och 
vår roll i samhället. 

I BÖRJAN AV 2000-TALET BÖRJADE vi därför 
hantera dessa frågor på ett mer strukture-
rat sätt än tidigare. Vartannat år genom-
förs omfattande medarbetarundersök-
ningar, den senaste 2005. Det är glädjande 
att resultaten nu överlag var bättre än i 
den vi gjorde 2003. Jag tolkar detta som 
en effekt av de uppföljningar och åtgärder 
som följde i den förstas spår. Inte minst 
för Holmens långsiktiga kompetensför-
sörjning ser jag detta arbete som funda-
mentalt. Konkurrensen om arbetskraften 

Begreppet ”Hållbar 
utveckling” myntades 
vid FNs stora miljö-
konferens i Rio de 
Janeiro 1992 och har 
alltsedan dess varit en 
ledstjärna för utveck-
lingen inom miljö- 
och resursområdena 
i världen.

Hållbarhet ska prägla Holmens
Med Holmen och omvärlden belyser vi koncernen i ett brett 
perspektiv. Redovisningen speglar vår ambition att vara ett 
långsiktigt hållbart företag. Det gäller hela kedjan – från det vi 
sätter plantor i skogen, via tillverkning och distribution av 
produkter, tills de används och återvinns. 

Magnus Hall, VD och koncernchef: 

H 
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ökar. Vi har en tydlig ambition att attrahera 
engagerade medarbetare genom att erbjuda 
stimulerande arbetsuppgifter i en öppen och 
kreativ miljö. 

VI HAR OCKSÅ STUDERAT Holmens roll i 
några av de samhällen där vi är verksamma. 
De omfattande studierna av Norrköping, 
Hudiksvall, Hallstavik och Workington 
visar att vår roll – och ytterst skogens – 
är betydande. Det handlar inte bara om 
jobben vid våra egna industrier, utan än 
mer om de många andra arbetstillfällen 
som skapas av vår verksamhet. Varje 
Holmen-anställd ger upphov till, lågt 
räknat, ytterligare 2,5 jobb i andra 
näringar och samhällsfunktioner.   

EN FRÅGA JAG SER MED bekymrade ögon på 
är elenergin. För Holmen är tillgången på 
elenergi till rimliga kostnader en grund-
förutsättning. Det gäller främst den energi-
krävande tillverkningen av tryckpapper vid 
Braviken och Hallsta. Åtgärder och inves-
teringar för att minska energiåtgången står 
därför högt på agendan i koncernen. 
I samarbete med Vattenfall började vi kart-
lägga energiförbrukningen vid våra svenska 
enheter med sikte på att minska den. Vi 
har tecknat långtidsavtal fram till 2015 för 
tre fjärdedelar av den inköpta elenergin. 
Vi köpte också tillbaka kraft i Iggesund och 
ökade vårt delägande i ett kraftverk. Dess-
utom beslutade vi ersätta tre äldre kraftverk 
i Iggesundsån med ett nytt och effektivare. 

DEN SVENSKA REGERINGENS klimatutspel 
om att landet år 2020 inte längre ska vara 
beroende av olja för uppvärmning och 
transporter satte fokus på bioenergin. För 
Holmens del ser vi möjligheter att ta ut 
mer biobränsle ur våra egna skogar. Vi har 
också genomfört en omfattande utredning 
som visar att vi på sikt kan öka virkespro-
duktionen med så mycket som 25 procent. 

DOCK SER JAG betydande risker med rege-
ringens högt ställda biobränsleambitioner. 

Tillgången på biobränsle är begränsad. 
Framförallt gäller det i de tättbefolkade 
delar av södra Sverige där de fl esta värme-
verken fi nns. Biobränslena kan därför 
komma att konkurrera med industrisorti-
menten och leda till ökade råvarukostnader 
för Holmen. Jag har en bestämd uppfatt-
ning om att det ur såväl skogsindustrins 
som ett nationellt perspektiv är mest för-
delaktigt att använda prima virke för 
industriell förädling och utnyttja grenar 
och toppar som biobränsle. 

SLUTLIGEN NÅGRA ORD OM denna redovisning: 
Den är omfattande, men så måste det bli 
när man ska beskriva så många och så vitt-
omfattande ämnen. Vi vill att Holmen och 
omvärlden ska fungera som en uppslags-
bok. Vår förhoppning är att den ska ge svar 
på de fl esta av de frågor som våra intres-
senter ställer om miljö- och sociala frågor. 

Den ger också en översiktlig bild av vår 
ekonomi. För den som vill tränga djupare 
ner i de ekonomiska aspekterna fi nns som 
vanligt vår fylliga årsredovisning. Det fi nns 
också fördjupande delar om miljöfrågorna 
på vår hemsida. Där fi nns även en uppställ-
ning som visar hur vi uppfyller de interna-
tionellt erkända redovisningsprinciperna för 
hållbarhetsredovisning, Global Reporting 
Initiative (GRI).

Stockholm i mars 2006

Magnus Hall
VD och koncernchef

 utveckling
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TILLVERKNINGEN I HOLMEN är baserad på 
virke och returpapper. Koncernens skogs-
innehav uppgår till drygt en miljon hektar 
produktiv skogsmark. Returpapper anskaf-
fas av hel- och delägda företag inom och 
utom Sverige. Behovet av elenergi täcks 
genom egen och delägd vattenkraft, mot-
tryckskraft vid industrierna samt inköpt el.

LÅNG HISTORIA . Holmens aktie är noterad 
på Stockholmsbörsen sedan 1936. Bolaget 
räknar sina anor till 1609 och det vapen-
faktori som då anlades på en holme i 
Strömmen i Norrköping. Redan då fi ck 
företaget sitt namn – Holmen. På 1620-
talet kom Holmen i Louis De Geers ägo 
som utvecklade det till ett mässingsbruk. 
År 1633 kompletterades tillverkningen 
med papper i en ”papperskvarn”. Pappers-
tillverkningen blev dock inte långvarig och 
lades ned redan på 1640-talet. År 1837 
återupptogs den, denna gång med hjälp 
av en av de första pappersmaskinerna i 
Sverige. 

Också Iggesund-delen av Holmen har 
gamla anor. 1665 anlades ett handpappers-
bruk i Östanå strax väster om Iggesund. 

1685 fi ck Isak Breant privilegier för ett 
järnbruk i Iggesund. Detta kompletterades 
på 1800-talet med ett sågverk och i början 
av 1900-talet med ett kombinerat sulfi t- 
och sulfatmassabruk.  

DAGENS HOLMEN fokuserar på tryckpapper 
och kartong. Dessa båda rörelsegrenar 
står för cirka 80 procent av koncernens 
nettoomsättning.

Holmen har starka marknadspositioner 
inom både tryckpapper och kartong.

HOLMENS TVÅ AKTIESERIER är noterade 
på Stockholmsbörsens lista över de mest 
omsatta aktierna. Kursen på Holmen B 
steg under 2005 med 14 procent till 
262,50 kronor. Affärsvärldens General-
index steg samtidigt med 33 procent. 

Under den senaste tioårsperioden har 
Holmen-aktien givit en totalavkastning, 
inklusive återinvesterad utdelning, om 
17 procent per år. Totalavkastningen för 
Affärsvärldens Generalindex har under 
motsvarande period varit 14 procent 
per år.

Koncernen
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong 
och trävaror. Cirka 90 procent av produktionen säljs inom Europa.

Mer om Holmen-koncernen: 
www.holmen.com 

Detta är
Holmen

Holmens råvaror, produkter och kunder. Virke och returpapper förvandlas med hjälp av bland annat 
elenergi till tryckpapper, kartong och trävaror. Kunderna fi nns huvudsakligen i Europa. Förutom till 
egna industrier säljs virke också till andra företag. 
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Riktlinjer

Affärsidé

Huvudprodukter
Holmens två
huvudproduktområden är

tryckpapper
för tidningar, tidskrifter, kataloger 
och reklam

samt

kartong
för förpackningar och grafi ska 
ändamål 

Inom dessa områden har 
Holmen starka marknads-
positioner som ska utvecklas.

Tillväxt
Holmen ska växa mer än 
marknaden genom

attraktiva produkter

aktiv marknadsföring

och

produktutveckling.

Tillväxten ska ske organiskt
och genom selektiva förvärv.

Produktion
Holmen ska ha hög kvalitet och 
låga tillverkningskostnader inom 
varje produktgrupp genom

storskalig produktion

rationella processer

aktivt inköpsarbete

och 

hög kompetens hos 
medarbetarna.

Råvaror
Holmen ska äga

skogstillgångar

krafttillgångar

returpappersbolag 

och

sågverk

och därigenom ha en effektiv 
och lönsam anskaffning av 
viktiga råvaror.

Finansiella mål
Holmens lönsamhet och av-
kastning ska uthålligt överstiga 
marknadsmässig kapitalkostnad. 

Ordinarie utdelning ska årligen 
uppgå till 5–7% av eget kapital.

Den fi nansiella ställningen 
ska vara stark med en skuldsätt-
ningsgrad som uppgår till 0,3–0,8.   
    Extra utdelning och återköp av 
aktier genomförs när kapitalstruk-
turen och verksamhetens fi nan-
sieringsbehov möjliggör detta.

Personal
Holmen ska utveckla sin kom-
petens långsiktigt genom att

attrahera

behålla

och

utveckla

goda medarbetare.

Hållbarhet
Holmens verksamhet ska 
präglas av helhetssyn där

miljön skyddas

råvaror och energi 
används effektivt 

etiska och sociala normer
respekteras

och

hållbar utveckling främjas.

Forskning 
och utveckling
Holmens forskning och 
utveckling ska inriktas på att 
stödja affärsverksamhetens 
krav på

produktutveckling

och

effektiva
produktionsprocesser.

Övriga världen, 10
Övriga Europa, 4
Övriga EU-länder, 13
Italien, 4
Nederländerna, 5
Frankrike, 5
Spanien, 7

■  Europa, 90

* Varav skog och kraft 14

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige, 24*

Storbritannien, 14

Tyskland, 14

Strategi
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Holmen Paper

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 Bravo, Holmen  
Scanmag,  Holmen Ideal 

Marknad
Holmen Papers huvudmarknad 
är Europa. Marknadspositionen 
är stark inom produktom rådena 
MF Journal, tidningspapper och 
telefon katalogpapper.
 Holmen Paper tillhör huvud-
leverantörerna 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 Madrid, Spanien
Holmen Paper Wargön, Vargön. 

Produkter
 Solidkartong, SBB
 Falskartong, FBB
 Plastbelagd och laminerad 

 kartong

Varumärken
Invercote
Incada

Marknad
Iggesund Paperboards huvud-
marknad är Europa, främst 
Storbritannien, Tyskland och 
Frankrike. Betydande volymer 
exporteras också till Sydostasien 
och USA.

Iggesund Paperboard är marknads-
ledare i Europa inom det högsta 
kvalitetsområdet för kartong. 
 Produkterna används till förpack-
ningar för bland annat livsmedel, 
kosmetika, tobak och konfektyr 
samt för grafiska ändamål.  

Produktionsanläggningar
Iggesunds Bruk, Iggesund 
Workington, Storbritannien. 
I Ströms Bruk plastbeläggs och 
lamineras kartong. Arkningsanlägg-
ningar i Holland och Frankrike.

Iggesund Paperboard

D E T TA  Ä R  H O L M E N 

Affärsområden

Andel av koncernen, % (extern del)

Nettoomsättning Rörelseresultat Anställda

52 30 52

Andel av koncernen, % (extern del)

Nettoomsättning Rörelseresultat Anställda

30 30 38
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Holmen är hälftenägare i gaskombian-
läggningen Peninsular Cogeneracion som 
förser Holmen Paper Madrid med energi.
 Drygt hälften av det returpapper som 
förbrukas av Holmen Papers anlägg-

ningar Hallsta och Braviken anskaffas 
inom landet medan resten importeras 
från England, Norge, Danmark, Finland 
och Tyskland. Returpapperet anskaffas 
av det delägda bolaget PÅAB.

Det returpapper som används vid an-
läggningen i Madrid anskaffas huvud-
sakligen inom landet. Merparten 
kommer från hel- och delägda insam-
lingsbolag, främst CARPA.

Iggesund Timber
Produkter

  Furuträvaror som används 
för tillverkning av bland annat 
golv, paneler och möbler.

Varumärken
Monolit, Quatrolit, Relax.

Energi och 
returpapper

Holmen Kraft ansvarar för elförsörjningen till Holmens svenska 
enheter och för koncernens vattenkraftanläggningar. Holmens behov 
av elkraft täcks genom köp samt egen produktion i vattenkraftverk 
och i industriernas mottrycksanläggningar.

Hel- och delägda vattenkraftverk i: 
Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan 
och Motala Ström.

Holmen Kraft

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

Skogsregioner 
Lycksele, Örnsköldsvik, Iggesund, Norrköping.

Inköpsbolag
Holmen Mets, Tallinn, Estland.

Holmen Skog

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

Produktionsanläggning
Iggesunds Sågverk, Iggesund.

Andel av koncernen, % (extern del)

Nettoomsättning Rörelseresultat Anställda

3 1 2

Andel av koncernen, % (extern del)

Nettoomsättning Rörelseresultat Anställda

13 25 8

Andel av koncernen, % (extern del)

Nettoomsättning Rörelseresultat Anställda

2 14 0,2
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D E T TA  Ä R  H O L M E N  

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 drygt tio procent. I Stor-
britannien köps allt virke. 

Returpapper används vid fl era bruk. 
Anläggningen i Madrid utnyttjar 
enbart returpapper som råvara. 

Samtliga Holmens anläggningar 
liksom skogsbruket uppfyller högt 
ställda miljökrav och tillämpar miljö-
ledningssystemet ISO 14001. 

Holmens skogsbruk är certifi erat 
enligt de internationella skogsstan-
darderna PEFC och FSC. 

Här tillverkas Holmens produkter…
Holmen tillverkar produkter i 
Sverige, Storbritannien och 
Spanien. Viss vidareförädling 
sker i Nederländerna och Frankrike.
Koncernens skogar och vatten-
kraftverk fi nns i Sverige.

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/år
Medelantal anställda: 932

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

Iggesunds Bruk
Iggesund Paperboard   
Råvara: Barr- och lövmassaved
Process: Sulfatmassa
Produkt: Solidkartong
Produktionskapacitet: 310 000 ton, varav 
en del (inkl lev från Workington) plastbeläggs 
vid Ströms Bruk. Kapacitet: 45 000 ton/år
Medelantal anställda: 969

Workington
Iggesund Paperboard
Råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa
Process: RMP-massa
Produkt: Falskartong
Produktionskapacitet: 235 000 ton/år
Medelantal anställda: 503

Iggesunds Sågverk
Iggesund Timber
Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Furuträvaror
Produktionskapacitet: 250 000 m3/ år
Medelantal anställda: 83

Holmen Paper Madrid
Holmen Paper
Råvara: Returpapper
Process: DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal och  
lättbestruket journalpapper
Produktionskapacitet: 470 000 ton/år
Medelantal anställda: 330

Holmen Paper Wargön
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved
Process: Slipmassa, inköpt sulfatmassa
Produkter: Bestruket tryckpapper (MWC-papper)
Produktionskapacitet: 145 000 ton/år
Medelantal anställda: 320

* Holmen är hel- och delägare till 23 vatten-
kraftverk i de markerade vattendragen

Arkningsanläggningar
Iggesund Paperboard har två anläggningar där 
kartong från Iggesunds Bruk och Workington 
skärs ned till kundanpassade ark. 
Den ena ligger i Utrecht i Nederländerna och 
den andra i Valence i Frankrike.
Produktionskapacitet: 70 000 ton/år

Huvudkontor   
Produktionsorter

Arkningsanläggningar 

Skogsregioner, inköps-
bolag, vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 
Iggesund Paperboard
Iggesund Timber
Holmen Skog
Holmen Kraft* 
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… och så här används de
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, understödd 
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.

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

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

Trycksaker
Kartongen används ofta som omslag till tryck-
saker av olika slag, till exempel denna redovisning. 

Träinredningar och möbler
Trävarorna används som synligt trä i boendemiljö. 

  Nettoomsättning, Medelantal
  mnkr  anställda

 Sverige  3 916  3 735 
 Australien  298 4 
 Belgien  335 4
 Danmark  454 3
 Estland 14 23
 Frankrike  820 28
 Hongkong  104 4
 Irland  63 1
 Italien  713 5
 Nederländerna  732 130 
 Polen  351 4
 Portugal  129 2
 Schweiz  275 10
 Singapore 30 6
 Spanien  1 111 343
 Storbritannien  2 336  536
 Tyskland  2 229 18
 USA  302 12 
 Övriga länder  2 107  –

Totalt 16 319 4 868

Verksamhet i olika länder 2005

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Iggesund Timber

Holmen Skog

Holmen Kraft

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/
distribution

Försäljning,
skogsregioner
och inköpsbolag

Verksamhet utanför Europa

Australien  

Japan

USA 

Hongkong

Singapore

USA
 

Tillverkning/arkning och försäljning Försäljning
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STYRELSE . Holmens styrelse består av nio 
ledamöter valda av bolagsstämman samt 
tre arbetstagarledamöter med tre supp-
leanter som utses av de fackliga organisa-
tionerna. 

Nomineringsarbetet utförs från och med 
2005 av en valberedning som utgörs av 
representanter för de tre största aktieägarna.
Dessa står tillsammans för mer än två 
tredjedelar av rösterna i bolaget. 

Styrelsen sammanträdde vid nio tillfällen 
under 2005. Bolagets revisorer rapporterar 
sina iakttagelser till styrelsen.

KONCERNLEDNING . Styrelsen har delegerat 
det operativa ansvaret för bolagets och 
koncernens förvaltning till bolagets verk-
ställande direktör (VD). Holmens koncern-
ledning utgörs av VD och cheferna för de 
fem affärsområdena och de fem koncern-
staberna. Koncernledningen sammanträdde 
vid elva tillfällen under 2005. Mötena 
behandlade verksamhetens utveckling och 
resultat, rapporter inför och efter styrelsens 
sammanträden, verksamhetsplanering, 
budget, investeringar samt personal- och 
miljöfrågor.

Arbetssätt
Holmens verksamhet är i hög grad decentraliserad till affärs-
områden, bruk och skogsregioner. I organisationen ingår ett 
antal nätverk och olika specialistkompetenser. 

D E T TA  Ä R  H O L M E N

Ekonomi

Personal

Miljö

Energi och klimat

FoU

Information

Inköp

Arbetsmiljö och skydd 
Ledningssystem

Informationssystem

Riskhantering

Fackligt samråd     

Transporter

Vattenrening

Kemikalier

Avfallshantering

Styrelse

VD och koncernchef

Affärsområdeschef

Stabschef

Platschef

Skogschef

CHEFSGRUPPER SAMVERKANSGRUPPER

Styrelse och koncernledning

Organisation och samverkan

Ekonomiarbetet i Holmen är decentrali-
serat till affärsområden, bruk och skogs-
regioner. Koncernstab Ekonomi och Finans 
har det funktionella ansvaret för fi nansie-
ring, redovisning, controlling och rapporte-
ring, skatter samt försäkringar. 

Ekonomiarbetet planeras och koordine-
ras av en grupp bestående av koncernens 
ekonomi- och fi nansdirektör, affärsområ-
denas ekonomichefer samt specialister på 
ekonomi- och fi nansstaben. Inom gruppen 
samordnas större koncerngemensamma 
ekonomifrågor. En viktig uppgift för grup-
pen är att utveckla den interna kontrollen 
och koordinera revisionsarbetet tillsam-
mans med Holmens externa revisorer. För 
frågor som rör bruken är deras ekonomi-
chefer nyckelpersoner.

Personalarbetet i Holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personal-
frågorna samordnas av en ledningsgrupp 
för Human Resources (HR), sammansatt 
av personalchefer från affärsområdena. 
Koncernens personaldirektör leder grup-
pens arbete. För specifi ka HR-frågor 
bildas arbetsgrupper där också fackliga 
representanter deltar. Personalarbetet inom 
affärsområdena drivs av HR-råd. Vid de 
större enheterna fi nns personalchef samt 
specialistkompetenser inom HR.

FACKLIG SAMVERKAN . De fackliga organi-
sationerna träffas regelbundet i Holmen 
European Works Council samt i samråds-
grupper inom respektive enhet. 

Ekonomi

Personal

Koncernens styrelse, VD och stabs-
cheferna, cheferna för de fem affärs- 
områdena samt plats- och skogs-
cheferna ansvarar för respektive 
organisatorisk nivå.

Chefsgrupper 
Chefsgrupper arbetar med policy- och 
strategifrågor och erfarenhetsutbyte.  

Samverkansgrupper
För områden som är viktiga att arbeta 
mer i detalj med fi nns samverkans-
grupper med specialister från affärs-
områden och staber. Grupperna 
arbetar med kompetensutveckling 
samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
inom respektive ämnesområde.
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Miljöansvaret fördelas och miljöarbetet 
bedrivs i enlighet med Holmens miljöpolicy.

Koncernens styrelse och VD samt chefer-
na för affärsområdena har ett övergripande 
ansvar för miljön. Det operativa miljöan-
svaret ligger hos plats- och skogschefer. 

Den industriella verksamheten kontrol-
leras regelbundet av miljömyndigheterna 
som bevakar att givna villkor uppfylls. 
Besiktningar görs också av externa experter.

Den skogliga verksamheten övervakas 
av Skogsstyrelsen. 

MILJÖLEDNINGSSYSTEM . Samtliga enheter 
och skogsbruket i Holmen är certifi erade 

enligt miljöledningssystemet ISO 14001 
och revideras regelbundet av externa, 
auktoriserade revisorer.

SKOGSCERTIFIERING . Holmens skogsbruk 
är certifi erat enligt de internationella skogs-
standarderna PEFC och FSC. Via årliga 
revisioner av externa revisorer kontrolleras 
hur kraven uppfylls.

MILJÖKRAV PÅ LEVERANTÖRER . Holmen 
bedömer fortlöpande och enligt fastställda 
rutiner leverantörernas kvalitets- och 
miljöarbete. 

EKONOMISK INFORMATION . Holmen publi-
cerar en årsredovisning som revideras av 
externa revisorer. Dessutom publiceras 
aktieägartidningen Holmen Business Re-
port fyra gånger per år med boksluts- och 
delårsrapporter. Ekonomisk information 
publiceras också på www.holmen.com

PRODUKT- OCH BRANSCHINFORMATION . Hol-
men Paper och Iggesund Paperboard ger 
ut tidningar riktade till kunderna. Holmen 
Skog ger ut en tidning riktad till skogsägare 
och politiker på riks- och lokalnivå. 

PERSONALINFORMATION . Personaltidningen 
Holmen Insikt ges ut med sex nummer per 
år. Tidningen speglar koncernen ur medar-
betarperspektiv. Inriktningen bestäms av 
ett redaktionsråd med representanter för 
såväl företaget som fackföreningarna.

Intranätet förmedlar både lokal- och 
koncerninformation. Personaltidningar 
fi nns vid de fl esta enheter. 

MILJÖINFORMATION . Holmen publicerar den 
årliga redovisningen Holmen och omvärl-
den. Den kompletteras med fördjupande 
miljöinformation på koncernens hemsida.  

Miljö

Information

Internationella initiativ 
och riktlinjer
GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI

Holmen anpassar successivt sättet att 
redovisa till de GRI-krav som bedöms 
relevanta. Se sid 2. 
www.holmen.com/omvarlden

FNs GLOBAL COMPACT. Holmen ställer sig 
bakom de rådgivande principerna i FNs 
Global Compact. Se sid 25. 

Hållbarhet

EN SÄRSKILD ARBETSGRUPP med represen-
tanter från bland annat koncernstaberna 
Teknik (miljö), Personal, Ekonomi och 
Information ansvarar för att samordna de 
frågor som kan inordnas under begreppet 
hållbar utveckling. Gruppen är tillsatt av 
koncernens VD. 

En koncerngemensam grupp hanterar för-
säkringsfrågor. Tillsammans med rådgivare 
görs omfattande riskanalyser som ligger 
till grund för skadeförebyggande åtgärder 
och försäkringsupphandling. Målet är att 
Holmens större anläggningar ska klassas 
som att de har bästa möjliga brandskydd, 
vilket inte bara ger optimalt skydd mot 
brand utan också lägre försäkringspremier.  

Kraven på skyddsarbetet vid de mindre an-
läggningarna är anpassade till varje enhets 
förutsättningar. Holmens försäkringsskydd 
tecknas för egendomsskador och avbrotts-
skador. Koncernens skogsinnehav försäkras 
inte eftersom arealerna är spridda över 
landet, vilket minskar risken för samtidiga 
skador.

Försäkringar

KUNDENKÄTER . Holmen genomför regel-
bundet enkäter om hur koncernens kunder 
och virkesleverantörer uppfattar företaget. 
Svaren omsätts i handlingsplaner så att 
Holmens roll som leverantör/virkesköpare 
kontinuerligt kan förbättras.

MILJÖ- OCH ETIKENKÄTER . Holmen deltar 
i miljö- och hållbarhetsenkäter och ser 
sådana som värdefulla för att identifi era 
styrkor och svagheter. 

Kund- och miljöenkäter
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Policies och riktlinjer

D E T TA  Ä R  H O L M E N

HOLMENS TILLVERKNING SKER inom EU där 
också merparten av produkterna avsätts. 
Viss försäljning sker även till bland annat 
USA och länder i Asien. Holmen agerar 
sedan länge i alla länder i enlighet med 
lagar och avtal och under iakttagande av 
god affärssed. Detta kommer också till 
uttryck i de policies som fi nns för verksam-
heten. Holmen utvecklar metodik för att 
bevaka hur koncernens intressenter arbetar 
med miljö- och personalfrågor.

MILJÖPOLICYN innehåller övergripande 
principer för miljöarbetet i koncernen. 
Den täcker de miljöaspekter som Holmens 
intressenter prioriterar. Målen för miljö-
arbetet formuleras lokalt och följs upp 
i de miljöledningssystem som fi nns vid 
fabrikerna och i skogsbruket.

PERSONALPOLICYN uttrycker koncernens 
syn på god personalpolitik och är utveck-
lad tillsammans med koncernens fackliga 
organisationer. Personalpolicyn poängterar 
chefernas och medarbetarnas gemensamma 
ansvar för ett bra arbets- och utvecklings-
klimat på arbetsplatserna. Chefen skapar 
förutsättningar för gruppens och indivi-
dens utveckling medan medarbetaren själv 
ansvarar för att ta tillvara dessa möjlighe-
ter. Policyn tydliggör också vilka krav som 
ställs på en god ledare.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICYN uttrycker koncer-
nens syn på mäns och kvinnors villkor i 
koncernen. Den anger att arbetsplatserna 
ska vara lika lämpade för män och kvinnor 
och att Holmen ser det som naturligt att 
kombinera föräldraskap och arbete. Poli-
cyn ska främja en jämnare könsfördelning i 
koncernen och att antalet kvinnor i ledande 
befattningar ökar. Jämställdhetsplaner fi nns 
på varje organisatorisk enhet.

INFORMATIONSPOLICY. Holmens informa-
tion till aktiemarknaden utgår från den 
informationspolicy som fastställdes av 
koncernens styrelse 2004. Policyn regle-
rar hur företaget ska hantera, sprida och 
kommentera intern och extern information. 
Den följer Stockholmsbörsens rekommen-
dationer.

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

RIKTLINJER FÖR INKÖP AV VIRKE . Holmen 
ställer krav på att det virke som företaget 
anskaffar ska vara avverkat i enlighet med 
gällande lagar och uppfylla specifi cerade 
miljökrav.

RIKTLINJER FÖR UTHÅLLIGT SKOGSBRUK . För 
den skogliga verksamheten fi nns omfattan-
de riktlinjer för hur skogarna ska skötas. 
Kraven i miljöstandarderna enligt FSC och 
PEFC är inbyggda i riktlinjerna.

LOKALA POLICIES fi nns inom fl era områden 
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, jämställdhet och 
kompetensutveckling.

MUTOR OCH BESTICKNING . Holmen har 
riktlinjer som klargör hur viktigt det är 
att anställda i kontakter med kunder och 
leverantörer, noga överväger en eventuell 
förmåns innebörd och syfte. Toleransnivån 
är låg.

www.holmen.com/omvarlden

  Miljöpolicy
  Personalpolicy
  Jämställdhetspolicy
  Riktlinjer för inköp av virke 
  Riktlinjer för uthålligt skogsbruk

Holmens policies och riktlinjer utgör tillsammans med lagstiftningen 
i olika länder ramverk för hur koncernen och de anställda ska agera. 
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Anställda
Anställda, fackföre-
ningar 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 er- 
bjuder engagerande 
och utvecklande 
arbetsuppgifter. 
Holmen ger de anställ- 
da möjlighet att hålla 
sig informerade om 
företagets utveckling 
och de villkor som 
gäller i relationerna 
med intressenterna. 
Medarbetarundersök-
ningen Holmen Inblick 
genomförs vartannat 
år och ger underlag 
för förbättringar. 

Omvärlden
Myndigheter, närboende 
vid bruken, studerande 
och allmänheten i övrigt 
ställer rättmätiga krav 
på korrekt, regelbunden 
och relevant information 
om företaget, dess 
finansiella situation, 
miljöstatus och hur det 
uppfyller kraven på att 
vara en god ”samhälls- 
medborgare”.

Holmen strävar efter 
att hålla omvärlden  
informerad om före-
tagets utveckling. 
Närboende vid bruken 
får Holmen och om- 
världen för att de ska 
få en tydlig bild av 
Holmen och dess 
verksamhet. Holmen 
har förtroendefulla 
relationer med de myn- 
digheter som granskar 
företaget och ger till- 
stånd för dess verk- 
samhet. 

Opinionsbildare
Analytiker, media, miljö- 
och andra intresse- 
organisationer granskar 
ständigt Holmen och 
dess verksamhet ur 
olika perspektiv.

Holmen strävar efter 
att förmedla en saklig 
och korrekt bild av 
verksamheten. Kon- 
cernen ser det som 
naturligt att bli grans- 
kad i frågor som berör 
samhället. 
   Holmen ser dialog 
och kunskapsutbyte 
som den bästa vägen 
att lösa frågor där 
uppfattningarna går 
isär. 

Aktieägare
Holmens aktieägare 
förväntar sig att bolagets 
tillgångar sköts på ett 
bra sätt och ger en bra 
avkastning. De förutsätter 
också att Holmen sköts 
ansvarsfullt, att lagar följs 
och att företaget arbetar 
uthålligt.

Holmen arbetar för att 
utveckla företaget på 
ett ur alla aspekter 
uthålligt sätt och öka 
dess värde. 
   Holmens ekonomiska 
information är saklig 
och ska ge aktieägarna 
en rättvisande bild av 
företaget och dess 
verksamhet.  

Affärspartners
Kunderna ställer krav 
på Holmens produkter, 
tjänster, god affärssed 
och på företagets status 
i viktiga miljöfrågor. 
Samma krav ställer 
Holmen på sina leveran- 
törer av insatsvaror och 
tjänster.

Holmen strävar efter 
långsiktiga och ömse- 
sidigt utvecklande 
relationer med sina 
affärspartners. Genom 
regelbundna enkäter 
mäter Holmen hur 
företaget uppfattas. 
Åtgärdsprogram 
genomförs för att 
rätta till brister. 
   Koncernen följer 
hållbarhetsarbetet 
hos kunder och leve- 
rantörer genom 
enkäter och analyser.   

Holmens intressenter har olika krav och 
förväntningar på koncernen. 
Sammanställningen nedan beskriver 
de fem viktigaste intressentgrupperna.

Intressenter
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Virkesanskaffning i Sverige 
Holmens svenska anläggningar förbrukade 
4,5 miljoner kubikmeter virke under 2005. 
Totalt anskaffade Holmen nästan 10,1 
miljoner kubikmeter. Av denna kvantitet 
levererades 5,7 miljoner kubikmeter till 
andra skogsindustrier och sågverk. 

Avverkningen i Holmens egna skogar 
uppgick till 2,3 miljoner kubikmeter. 

Merparten av Holmens skogar ligger i 
norra Sverige medan dess industrier ligger 
i landets södra och mellersta hälft. Det gör 
att industrierna till stor del försörjs med 
virke som köps från privata skogsägare 
i dessa delar av landet. Virket från de 
norrländska skogarna säljs till sågverk 
och skogsindustrier i området.

MILJÖCERTIFIERING I SVERIGE. Alla de stora 
svenska skogsföretagen, liksom en del pri-
vata skogsägare, är certifi erade enligt FSC. 
Holmen och ytterligare ett skogsbolag är 
också certifi erade enligt PEFC. Sedan fl era 
år erbjuder skogsägarföreningarna certifi e-
ring enligt PEFC till sina medlemmar.  

Mer än hälften (57 procent) av de 
svenska skogarna är idag certifi erade enligt 
FSC och/eller PEFC. 

Import 
Holmen importerade under 2005 cirka 
600 000 kubikmeter virke. Av denna 
kvantitet gick tre fjärdedelar till Iggesunds 
Bruk. Mindre kvantiteter levererades 
också till Hallsta och externa mottagare.

Huvuddelen av importvirket kommer från 
Estland. Vissa kvantiteter importeras också 
från Lettland, Ryssland och Skottland.

Virkesanskaffning i Estland 
Holmens helägda dotterbolag Holmen 
Mets köper och transporterar virke till 
egna terminaler. Holmen Skogs riktlinjer 
för virkesinköp tillämpas. Virkets ursprung 
har hittills kontrollerats genom egna stick-
prov. Ett FSC-system för spårbarhet kom-
mer att införas under 2006. Efterlevnaden 
kontrolleras genom stickprov av en extern 
revisor som är ackrediterad av FSC. 

Under 2005 importerade Holmen 
400 000 kubikmeter virke från Estland. 

MILJÖCERTIFIERING I ESTLAND. De statligt 
ägda skogarna är certifi erade enligt FSC, 
motsvarande ungefär hälften av den 
totala arealen skogsmark i Estland. 

Skog och virke 

Lagkrav, Sverige 
Alla avverkningar som är större än ett halvt  
hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.  
I anmälan specificeras också hur återväxten ska  
ske. Skogsstyrelsen kontrollerar hur arbetet utförs.  
 
Lagkrav, importländer 
I alla länder som Holmen importerar virke från finns myndigheter  
som likt de svenska kontrollerar avverkning och återväxt. 

Spårbarhet, Sverige 
Allt virke kan spåras till  
den plats det avverkats på. 
Varje virkesparti får ett  
id-nummer som följer med 
från avverkningsplatsen till  
dess det är i Holmens ägo.  
  
 

Id-numret följer med 
även om virket byter  
ägare under vägen.  
 
 

Systemet administreras av SDC,  
en tredjepartsorganisation som  
sköter all virkesredovisning  
i Sverige.  
 

Så spåras virket till sitt ursprung 
 

Spårbarhet, Estland 
Ett system för spårbarhet 
kommer att införas under 2006. 
Det kontrolleras av en av FSC 
ackrediterad revisor genom 
stickprov. Virke anskaffat inom 
ramen för systemet kommer 
att kunna märkas med 
’’FSC Controlled Wood’’.

Holmen äger en miljon hektar produktiv skogsmark i Sverige. 
Avverkningarna i de egna skogarna motsvarar drygt hälften av 
det årliga virkesbehovet vid koncernens svenska enheter.  

Råvaror
och 
resurser

Mer info om skog och virke: 

  Alla Fakta, sid 47 och 48

www.holmen.com/omvarlden 

  Holmens riktlinjer för uthålligt skogsbruk

  Holmens riktlinjer för virkesköp

 Certifi eringssystem för skogsbruk

 Den svenska skogsbruksmodellen

 Skillnaden mellan olika skogstyper

 Så arbetar Holmen med skogsmiljöfrågorna

 Holmens skogsmiljömål



 H O L M E N  O C H  O M V Ä R L D E N  2 0 0 5  1 7   

Virkesanskaffning 
i Storbritannien
Iggesund Forestry anskaffar cirka 
400 000 kubikmeter granved och såg-
verksfl is till kartongbruket i Workington. 
Merparten av virket kommer från statligt 
ägda skogar, främst i sydvästra Skottland 
och norra England. En mindre del köps 
från privata skogsägare. Holmen äger 
inga skogar i Storbritannien. 

MILJÖCERTIFIERING I STORBRITANNIEN . 
Alla statliga skogar och merparten av 
de privatägda skogarna är certifi erade 
enligt FSC. 

Holmens riktlinjer 
för virkesinköp 
Holmen tillämpar sedan 1998 riktlinjer för 
inköpen av virke. Dessa defi nierar bland 
annat vilka typer av virke som koncernen 
inte köper.

Miljöcertifi ering i Holmen Skog 
Holmen Skog innehar följande miljöcertifi kat:

PEFC – skogsskötsel. Holmen Skog sköter 
sina egna skogar i enlighet med den svenska 
PEFC-standardens krav. 

PEFC – gruppcertifi ering. Holmen Skog 
har möjlighet att PEFC-certifi era också 
privata skogsägare och entreprenörer.  

PEFC – spårbarhet. Holmen Skog har 
rutiner för att spåra allt virke som köpts 
i Sverige till sitt ursprung. 

FSC – skogsskötsel. Holmen Skog sköter 
sina egna skogar i enlighet med den svenska 
FSC-standardens krav.

FSC – gruppcertifi ering. Holmen Skog 
har möjlighet att FSC-certifi era virkes-
leverantörer.  

FSC – spårbarhet. Holmen Skog har rutiner 
för att spåra svenskt virke till sitt ursprung. 
Ett liknande, men enklare system, är under 
uppbyggnad i Estland.    

ISO 14001. Holmen Skog bedriver sitt 
miljöarbete i enlighet med miljölednings-
systemet ISO 14001. 

Kontroll. De internationella certifi erings-
företagen DNV, Det Norske Veritas och 
SCC, Svensk SkogsCertifi ering, som är 
ackrediterade av FSC och SWEDAC (PEFC 
och ISO) kontrollerar att kraven i miljöcerti-
fi eringarna uppfylls.

Holmen ser de egna skogarna som en stra-
tegisk resurs trots att de till stor del ligger 
utanför de normala anskaffningsområdena 
för koncernens industrier.

AVKASTNINGEN FRÅN DET egna skogsinne-
havet är stabil och tillväxten i skogarna 
överstiger med god marginal de årliga av-
verkningarna. Det gör att virkesförrådet 
stadigt ökar, vilket innebär att också av-
verkningarna kan ökas. I framtiden bedöms 
det vara möjligt att högst avsevärt öka 
produktionen av virke i Holmens skogar. 

SKOGSBRUKET PÅVERKAS i mindre grad av 
de konjunktursvängningar som normalt 
påverkar marknaderna för skogsprodukter. 
Resultaten från Holmens egna skogar 
varierar bara måttligt över tiden – oavsett 
om det är hög- eller lågkonjunktur. De 
egna skogarna har därmed en stabiliser-
ande effekt på Holmen-koncernens resultat. 
Skogsbruk kräver också förhållandevis 
små investeringar. 

STABIL BAS FÖR VIRKESANSKAFFNINGEN . 
Idag är det svenska skogsbruket i en situa-
tion där behovet av virke ökar med cirka 
en miljon kubikmeter om året. I framtiden 
kommer också skogens roll för den svenska 
energiförsörjningen att bli allt viktigare. 
Den svenska regeringen satte hösten 2005 
som mål att landet av klimatskäl år 2020 
inte längre ska vara beroende av fossila 
bränslen för uppvärmning och transporter.

Fram till 2010 kommer samtidigt, och 
som följd av redan fattade beslut, ytter-
ligare skogsmark i Sverige att skyddas 
av miljöskäl.  

De svenska skogarna ska således både ge 
råvara till industrin, försörja landet med 
bioenergi för att minska klimatproblemen 
och innehålla avsevärt större andel reservat. 
Och detta i ett läge där avverkningarna i 
Sverige tangerar den långsiktigt uthålliga 
nivån. Till detta ska läggas att de hittills-
varande möjligheterna att importera virke 
från öst sannolikt inte kommer att bestå 
i ett längre perspektiv.  

Konkurrensen om virket i Sverige 
kommer därför med stor sannolikhet att 
öka mycket kraftigt, vilket stärker motiven 
för att äga skog. 

BIOLOGISK PRODUKTION. Skogen är en bio-
logisk produktionsapparat som rätt skött 
kan producera värdefullt virke i all framtid. 
Skogen och dess produkter har därmed 
en given plats i det framtida, uthålliga 
samhället. Insikten om detta och en ökande 
knapphet på ändliga naturtillgångar kan 
komma att stärka skogsindustriprodukter-
nas ställning.

Tillväxten i skogarna kan ökas  
Under 2005 genomförde Holmen tillsammans 
med Skogforsk en omfattande produktions-
utredning. Den visar att det med intensivare 
skogsskötsel går att öka tillväxten i koncer-
nens skogar och på sikt höja virkesproduk-
tionen med så mycket som 25 procent. 
    I ett längre perspektiv och genom att 
utnyttja bioteknik fi nns det möjligheter att 
öka skogsproduktionen i Sverige i ännu 
högre grad.

Egen skog – en strategisk resurs
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R Å V A R O R  O C H  R E S U R S E R

Returpapper i Holmen  
ANVÄNDNING . Vid Braviken och Hallsta 
används returpapper vid tillverkningen av 
tidningspapper och telefonkatalogpapper. 
Andelen returpapper i de olika produkterna 
varierar mellan 30 och 60 procent. 

Vid Holmen Paper Madrid är produk-
tionen av tidningspapper till 100 procent 
baserad på returpapper. I slutet av 2005 
provkördes en ny pappersmaskin vid 
bruket. Maskinen kommer att öka för-
brukningen av returpapper väsentligt.  

ANSKAFFNING . Mer än hälften av det 
returpapper som förbrukas vid Holmens 
svenska bruk anskaffas inom landet. Resten 
importeras från England, Norge, Danmark, 
Finland och Tyskland. Transporterna från 
England till Sverige sker till stor del som 
returtransporter med de fartyg som fraktar 
papper till detta land. Returpapperet anskaf-
fas av Holmens delägda bolag PÅAB. 

Det returpapper som används vid bruket 
i Madrid anskaffas huvudsakligen i Spa-
nien. Merparten kommer från CARPA och 
delägda bolag. 

Insamling av returpapper 
I Sverige insamlas cirka 1,5 miljoner ton 
returpapper per år, vilket motsvarar 70 pro-
cent av allt papper som används i landet. 
I Spanien är motsvarande siffror 3,9 miljo-
ner ton respektive 55 procent. Totalt i Väst-
europa insamlades under 2004 närmare 52 
miljoner ton returpapper motsvarande 60 
procent av den totala papperskonsumtionen. 

Tillgången på returpapper i Sverige täck-
er inte behovet varför omkring 0,5 miljoner 

ton per år importeras. 
Den europeiska skogs-
industrins bransch-
organisation (Cepi) satte 
år 2000 som mål att 
återvinningsgraden* i 
Europa skulle öka från 
den dåvarande nivån 49 
procent till 56 procent 
2005. Utfallet 2004 blev 
cirka 54 procent vilket 
medför att målet sanno-
likt klaras. Diskussioner 
pågår om att sätta ett 
nytt mål för 2010. 

PRODUCENTANSVARETS 

KRAV UPPFYLLDA . Enligt 
den lag som trädde i 
kraft 1994 i Sverige är 
bland annat de företag 
som tillverkar eller im-
porterar tidningspapper 
ansvariga för insamling 
och återvinning av det 
använda papperet. 
Även tidskrifter, direkt-
reklam, telefonkataloger 
och postorderkataloger 
ingår. Målet sattes att 
nå en insamlingsgrad 
på 75 procent. 

Under 2004 insamlades totalt 0,45 mil-
joner ton, motsvarande 80 procent, av de 
papperskvaliteter som faller inom ramen för 
producentansvaret. Lagens insamlingsmål 
är därmed väl uppfyllt.

www.holmen.com/omvarlden  

  Återanvända eller bränna

Returpapper
Holmen använder returpapper i form av insamlade tidningar, 
tidskrifter och kataloger vid anläggningarna i Braviken, 
Hallstavik och Madrid. Koncernens totala förbrukning 
uppgick till 679 000 ton under 2005.

Insamling av returpapper 2004
Andel insamlat returpapper i relation till den 
totala pappersanvändningen i landet/Europa. 

 Andel, %  Miljoner ton 
Sverige  70    1,5 
Spanien  55    3,9
Europa (Cepi) 60  51,8  

Returpappersinblandning 2004
Andel returpapper i den totala mängden 
papper som tillverkas i landet/Europa    

 Andel, %  Miljoner ton 
Sverige  17    2,0
Spanien  81    4,5
Europa (Cepi) 47  46,5 

 

Returpapper i Holmen
Användning, ton 

 2005  2004
Braviken  353 000  348 000
Hallsta 105 000  104 000
Madrid 221 000  206 000

Holmen, totalt 679 000  658 000

Returpappersfakta

  

Energifram-
ställning

Energifram-
ställning

Returpapper

Pappers-
tillverkning

Pappers-
tillverkning

Insamling

Färskfiber-
produkter

Insamling

Norden är en motor i Europas allt mer slutna fi bersystem. De måste 
hela tiden fyllas på med färska fi brer från de nordiska skogarna för att 
kvaliteten ska hållas uppe. Även svenska bruk ingår i det europeiska 
fl ödet av returpapper eftersom de på ett fördelaktigt sätt kan utnyttja 
ledig fraktkapacitet för returtransporter. 

Nordens roll i 
de europeiska 
fi bersystemen

* Andel använt returpapper i relation till den totala förbrukningen av papper. 
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HOLMEN ANVÄNDER VATTEN för att transpor-
tera och tvätta fi brer vid bruken. Vatten 
används också för kylning och ångpro-
duktion. Till i det närmaste 100 procent 
handlar det om ytvatten, det vill säga vat-
ten som tas från sjöar och vattendrag. Efter 
användningen renas avloppsvattnet i fl era 
steg innan det släpps ut.  

Tillgång till ytvatten
I Sverige och Storbritannien är tillgången 
på ytvatten god. Nederbördsmängderna 
är stora vilket skapar höga fl öden i vatten-
dragen året om. 

I Madrid kan tillgången på vatten tidvis 
vara begränsad på grund av det överlag 
torra klimatet. 

Holmen ägnar frågan om den begränsade 
tillgången på ytvatten i Madrid särskild 
uppmärksamhet. Enligt miljövillkoren ska 
företaget studera möjligheterna att använda 
renat vatten från stadens avloppsreningsverk. 

Användning av vatten
FÖR KEMIKALIEBEREDNING . Bruken använ-
der vatten för beredning och spädning av 
kemikalier. 

SOM KYLMEDIUM . Vatten används för kyl-
ning i olika delar av  anläggningarna.   

SOM TRANSPORTMEDIUM . Sedan fi brerna fri-
gjorts ur veden och returpapperet används 
vatten för att transportera fi brerna i proces-
sen. Till exempel består pappersmassan till 
99 procent av vatten när den når pappers-
maskinen. 

FÖR ÅNGPRODUKTION . Papperstillverkning 
handlar i stor utsträckning om att avlägsna 
vatten, vilket kräver värmeenergi. Ånga 
används för att transportera värmeenergin 
till de ställen där den behövs. 

HOLMEN har en tydlig strävan att minska 
användningen av vatten. Ju mindre mängd 
vatten, desto lättare är det att rena vattnet 
innan det släpps ut. Samtidigt minskar be-
hovet av energi och kemikalier till reningen 
vilket också sänker kostnaderna.

HOLMENS SPECIFIKA vattenanvändning (m3 
vatten per ton slutprodukt) har kunnat 

minskas med cirka 20 procent under den 
senaste tioårsperioden.  

Rening och utsläpp 
Avloppsvattnet från bruken behandlas i 
fl era steg innan det släpps ut. Sättet att rena 
regleras i miljötillstånden och varierar från 
bruk till bruk beroende på tillverknings-
metod och förhållandena i det mottagande 
vattenområdet. 

MEKANISK RENING . Vattnet leds till bas-
sänger där partiklar, huvudsakligen fi brer, 
sjunker till botten och kan avlägsnas.

BIOLOGISK RENING . Organiska ämnen i av-
loppsvattnet bryts ned med hjälp av mikro-
organismer. Principen är densamma som i 
naturen men nedbrytningen går mycket snab-
bare och sker under kontrollerade former. 

KEMISK RENING . Avloppsvattnet renas med 
kemikalier som gör att föroreningarna fälls 
ut och kan avlägsnas mekaniskt.  

HOLMEN följer fortlöpande tillståndet i de 
mottagande vattenmiljöerna i nära samar-
bete med miljömyndigheterna. Miljötill-
ståndens krav på rening bestäms utifrån 
vattenförhållandena i brukens omgivning, 
vilka är unika för varje bruk. Vid bruken 
fi nns lokala miljömål för vattenanvändning 
och utsläpp. 

Holmens vattenmiljögrupp arbetar med 
frågor som har med vattenanvändning och 
rening att göra. 

Som ett resultat av allt effektivare rening 
och bättre teknisk utrustning har Holmens 
utsläpp till vatten minskat mycket kraftigt 
under de senaste decennierna. Överlag 
är nu tillståndet i vattenmiljöerna invid 
Holmens anläggningar gott.

Nytt lagkrav 
EUs Ramdirektiv Vatten håller på att infö-
ras. Det har som mål att uppnå god status 
för allt vatten i Europa senast 2015 och 
kräver att en hållbar användning av vatten 
säkerställs.

HOLMEN har goda förutsättningar att upp-
fylla EU-direktivets krav genom de åtgärder 
som genomförts för att minska såväl vatten-
användning som utsläpp. Koncernen deltar 
i lokala vattenvårdsförbund som väntas få 
en viktig roll när ramdirektivet införs. 

DETALJERADE BESKRIVNINGAR om vatten-
miljöerna vid Holmens anläggningar:  

www.holmen.com/omvarlden  
  Holmen Paper Hallsta
  Holmen Paper Braviken
  Holmen Paper Madrid
  Holmen Paper Wargön 
  Iggesunds Bruk 
  Workington
  Iggesunds Sågverk 

Vatten
Användning och utsläpp av vatten är viktiga miljöaspekter vid 
Holmens anläggningar. Mängden vatten som används i produktionen 
minskar stadigt till följd av allt effektivare metoder och utrustning. 

Holmen använder varje år stora mängder ytvatten för att transportera och tvätta fi brer 
vid bruken. Två tredjedelar utgörs av processvatten som renas i fl era steg innan det släpps ut. 

Ytvatten 93 miljoner m3

Vatten in Vatten ut

Kylvatten och ånga 31 miljoner mnga 31 miljoner mnga 31 miljoner m

Renat processvatten 62 miljoner m3

Holmen Paper Braviken
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Holmen är en av Sveriges största 
förbrukare av elenergi vilket sätter 
fokus på energifrågor i koncernen. 
Tillgång till elenergi till konkurrens-
kraftiga priser är en av nyckelfrå-
gorna för Holmens utveckling.

DET ÄR FRAMFÖRALLT tillverkningen av 
tidnings- och journalpapper vid anlägg-
ningarna i Norrköping och Hallstavik 
som är energikrävande. Veden sönderdelas 
till pappersmassa termomekaniskt, vilket 
kräver stora mängder elenergi. I gengäld är 
vedutbytet högt och omkring 98 procent av 
det virke som tillförs processen förvandlas 
till papper. Detta skiljer dessa anläggningar 
från den i Iggesund, där massan tillverkas 
enligt sulfatmetoden. Det är en kemisk 
metod där enbart vedens cellulosafi brer, 
cirka 55 procent av vedinnehållet, används 
för tillverkningen av kartong. Resterande 
vedämnen tas om hand och utnyttjas som 
ett energirikt biobränsle. Sulfatmassabruk 
är normalt självförsörjande på värmeenergi 
och täcker en stor del av elbehovet genom 
egen produktion i ångturbiner.

FÖR ATT MINSKA de fi nansiella riskerna med 
en låg självförsörjningsgrad av elenergi äger 
koncernen helt eller delvis 23 vattenkraft-
verk, belägna i Umeälven, Faxälven, Gide-
älven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala 
Ström. Dessa anläggningar producerar cirka 
en fjärdedel av koncernens totala behov av 
elenergi. Tillsammans med egen mottrycks-
kraft innebär det att Holmen internt täcker 
cirka en tredjedel av elenergibehovet. Reste-
rande mängd köps in. Den aktuella fördel-
ningen mellan olika energikällor framgår 
av diagrammen här invid.

Så arbetar Holmen 
med energifrågorna 
Energi står högt på dagordningen i koncer-
nen och ingår i många investeringsprojekt. 
I takt med fortsatt ökade energikostnader 
och den pågående debatten om energi och 
klimat har energifrågorna fått större tyngd 
än tidigare. För koncernens långsiktiga 
lönsamhet är det av största vikt att hålla 
förbrukning och kostnader för energi på så 
låga nivåer som möjligt. 

ENERGIEFFEKTIVARE TILLVERKNING . I samar-
bete med Vattenfall har energiförbrukning-
en vid Holmens svenska enheter börjat att 
kartläggas. Detta kommer att resultera i ett 
antal förslag för hur varje industri kan göra 

energianvändningen effektivare. Under 
2006 kommer motsvarande studie att göras 
också för enheterna i England och Spanien. 

MER EGEN VATTENKRAFT. Holmens styrelse 
anslog under 2005 medel för att i Iggesunds-

Energiförsörjning

R Å V A R O R  O C H  R E S U R S E R  

 

Junsterforsens kraftverk beläget i Ströms Vattudal i norra Jämtland.

 

Andel av Holmens totala användning 2005 
Elenergi 

Egen mottryckskraft

11%

25%

Egen 
vattenkraft

Inköpt 
64%

Andel av Holmens totala användning 2005 
Värme- och bränsleenergi 

Återvunnen 
värmeenergi Inköpt värmeenergi

Naturgas

Olja, gasol
17%

Biobränsle
48%

15%
9%

11%

Energiförsörjning i Holmen 2005

ELENERGI . Hel- och delägda vattenkraftverk 
täckte 25 (2004: 22) procent av koncernens 
elenergibehov. Fabrikernas mottrycksan-
läggningar stod för 11 (12) procent, medan 
resterande el köptes av externa energifö-
retag. Holmens självförsörjningsgrad för 
elenergi ökade därmed till 36 (34) procent. 
Ökad tillrinning i vattendragen till följd 
av riklig nederbörd möjliggjorde ökad 
produktion.

VÄRME- OCH BRÄNSLEENERGI . Biobränslen 
samt återvunnen värmeenergi täckte 63 
(63) procent av koncernens behov av vär-
meenergi. Fossila bränslen som olja, gasol 
och naturgas stod för 28 (28) procent. 
Återstoden köptes in. Den inköpta värme-
energin var huvudsakligen producerad med 
naturgas. 

Vid Iggesunds Bruk, som är ett sulfat-
massabruk, genereras värmeenergi genom 
att bränna vedhaltiga lutar. Vid Hallsta och 
Braviken återvinns överskottsvärme från 
den termomekaniska massatillverkningen. 
Vid Workington och Madrid produceras 
värmeenergin med naturgas.  
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Klimat och energi
Nya lagar och initiativ från såväl EU som i Sverige styr de europiska 
energisystemen mot minskad andel fossila bränslen.

EUs energiskattedirektiv 
och frivilliga avtal
För att anpassa den svenska skattelag-
stiftningen till EUs infördes 2004 en skatt 
på elkraft i Sverige. Elintensiva företag 
gavs samtidigt möjlighet att undvika skatten 
genom att åta sig spara energi och införa 
energiledningssystem. Detta i enlighet med 
en ny lag, PFE (Program För Energieffek-
tivisering) som började tillämpas 2005. 
Lagen gäller i fem år och under denna 
period ska konkreta åtgärder genomföras. 
Liknande avtal fi nns i andra EU-länder, bland 
annat CCA (Climate Change Agreement) i 
Storbritannien. Industrierna där erbjuds en 
80-procentig reducering av energiskatterna 
mot att minska energianvändningen.

Handel med utsläppsrätter
Vid ingången av 2005 införde EU ett system 
för handel med utsläppsrätter för fossil 
koldioxid. För åren 2005–2007 har de anlägg-
ningar som omfattas av systemet tilldelats ett 
specifi cerat antal utsläppsrätter. De anlägg-
ningar som släpper ut mer fossil koldioxid 
än vad som ryms inom de tilldelade rätterna 
måste köpa utsläppsrätter på den marknad 
som nu skapats. Säljare är främst företag 
som inte behöver utnyttja sina tilldelningar 
fullt ut. Systemet är en viktig del i arbetet 
med att minska klimatproblemen.

Holmen ser positivt på initiativ för att bemästra 
den befarade klimatförändringen. Företaget vänder 
sig dock mot att handelssystemet inte beaktat de 
indirekta effekterna på elpriset. Elpriset bestäms 
enligt marginalprincipen som innebär att priset på 
den dyraste elen slår igenom på all el. I Norden pro-
duceras cirka 70 procent av elenergin med hjälp av 
vattenkraft och kärnkraft. Marginalproduktionen sker 
med hjälp av fossila bränslen. Priset för all el stiger 
på grund av de merkostnader som handeln med 
utsläppsrätter innebär för kol- och oljekraftverken. 

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. Energiledningssystem har 
införts vid Hallsta och Iggesunds Bruk. Genomförs 
programmet undviker Holmen den föreslagna 
skatten. Holmens kartongbruk i Workington deltar 
i CCA-programmet via den brittiska pappers-
industrisektorn. Deltagandet i CCA-programmet 
gör också att man tillsammans med drygt 330 
andra engelska företag tillåts stå utanför EUs 
handelssystem med utsläppsrätter. CCA-program-
met anses uppfylla handelssystemets krav.

Ökande efterfrågan på biobränsle
Användningen av bioenergi ökar snabbt 
i hela Europa. Orsaken är den växande 
insikten om att fossila bränslen är en starkt 
bidragande orsak till växthuseffekten. Den 
svenska regeringen uttalade under 2005 en 
tydlig ambition att landet år 2020 inte längre 
ska vara beroende av olja för uppvärmning 
och transporter. Med stor sannolikhet innebär 
det att konkurrensen mellan massaved och 
biobränslesortiment kommer att skärpas.

Elcertifi kat
En lag infördes i Sverige 2003 för att öka pro-
duktionen av förnybar el. Den innebär att de 
som producerar förnybar el får ett elcertifi kat 
för varje producerad MWh. De som använder 
el är skyldiga att köpa ett visst antal sådana 
certifi kat i förhållande till sin förbrukning, så 
kallad kvotplikt. Denna kommer att höjas 
successivt, vilket leder till ökad efterfrågan 
på förnybar el. Den elintensiva industrin är 
undantagen kravet på kvotplikt.

Holmen deltar i handeln med elcertifi kat. Under 
2005 såldes elcertifi kat för förnybar el till ett värde 
av cirka 56 mnkr.

Holmen har under de senaste åren engagerat 
sig alltmer i biobränslefrågan och uttagen av 
biobränsle ur de egna skogarna ökar. Under 
2006 kommer en strategi för hanteringen av 
biobränsle att utformas. 

ån bygga ett nytt, effektivare kraftverk 
som ersättning för tre äldre anlägg-
ningar. Tillstånd väntas under 2006.

ÖKA ANDELEN INTERN ENERGI . Holmen 
har en tydlig ambition att öka andelen 
egenproducerad energi. Det handlar om 
olika projekt som bland annat gör det 
möjligt att ersätta fossila bränslen med 
bioenergi och att i större grad ta till 
vara spillvärme för olika tillämpningar.   

FOKUS PÅ KOSTNADER . Holmen har till 
och med 2015 säkrat en stor del av el-
priset genom långsiktiga leveransavtal. 

ENERGILEDNINGSSYSTEM. Vid koncer-
nens anläggningar pågår arbetet med att 
införa certifi erade energiledningssystem. 
Under 2005 certifi erades energilednings-
systemen i Hallsta och Iggesunds Bruk.

ENERGI I SAMHÄLLSPERSPEKTIV. Hallsta 
och Iggesunds Bruk tar tillvara över-
skottsvärme och levererar detta till de 
kommunala fjärrvärmeverken i Hallsta-
vik och Iggesund.

BRANSCHGEMENSAMMA ÅTGÄRDER . 
Holmen bildade under 2005 tillsam-
mans med några av landets övriga elin-
tensiva, företag organisationen BasEl, 
Basindustrins Elektricitets Aktiebolag. 
BasEl ska arbeta med konkreta projekt 
som syftar till att öka tillgången på el 
till konkurrenskraftiga priser. BasEls 
mål är att i ett första steg öka den årliga 
eltillgången i Sverige med cirka 9 TWh. 

Mer info om Holmens 
energianvändning:  

  Alla Fakta, sid 46 och 47

www.holmen.com/omvarlden 

  Elenergi

  Värmeenergi



2 2  H O L M E N  O C H  O M V Ä R L D E N  2 0 0 5

Forskning
och
utveckling

Brukens lokala utvecklingsavdelningar
Arbetet sker i nära kontakt med produktionen 
och kunderna. Höjning av effektiviteten och 
produktutveckling är typiska uppgifter. 

Holmen Paper Development centre (HPD)
Arbetet är främst inriktat på tryckbarhet och 
på att minska fi beråtgång och energiförbrukning 
vid tillverkning av tryckpapper. 

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

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

Holmen FoU

Holmens båda huvudprodukter – tryck-
papper och kartong – är i grunden två helt 
olika produkter med skilda användnings-
områden och olika utvecklingsbehov.

TRYCKPAPPER används till dags- och vecko-
tidningar, kataloger, broschyrer och andra 
trycksaker. Kraven på tryckbarhet och kör-
barhet är höga, liksom kraven på kostnads-
effektivitet. Tryckpapperet tillverkas av både 
färskfi ber och returfi ber. I många fall blandas 
dessa för att uppnå optimala egenskaper.

KARTONG används huvudsakligen till för-
packningar där det primära kravet är att va-
ran ska skyddas. Kartongen ska också klara 
högt ställda krav på körbarhet i kundernas 
allt snabbare förpackningsmaskiner. Inte 
minst måste den kunna förses med kvali-
fi cerat och säljande tryck. Kartongen från 
Iggesund Paperboard tillverkas av färskfi ber. 

HOLMENS FoU-VERKSAMHET är decentraliserad 
till de enskilda bruken för att komma pro-
duktionen och marknaden nära. Därutöver 
fi nns två utvecklingscenter, ett vid Holmen 
Paper och ett vid Igggesund Paperboard som 
samarbetar i närliggande frågor. 

Holmen samarbetar också med ett stort 
antal externa forsknings- och utvecklings-
institut såsom STFI-Packforsk, MoRe 
Research, KTH, Mittuniversitetet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk 
i Sverige. I Frankrike samarbetar Holmen 
med CTP, i Spanien med Universidad 
Complutence i Madrid och i England med 
University of Manchester. 

Holmen satsar totalt cirka 100 mnkr 
per år på FoU, varav omkring en femtedel 
utgörs av externa kostnader. Detta är i nivå 
med genomsnittet i branschen.

Tryckpapper
Holmen Paper har byggt upp stor kompetens 
inom områdena termomekanisk- och retur-
fi bermassa. Främst för massaforskning har 
ett särskilt utvecklingscenter, Holmen Paper 
Development centre (HPD) etablerats. 

Sedan 1970-talet har den mängd energi 
som går åt för att tillverka ter momekanisk 
massa (TMP) vid Holmen Papers anlägg-

ningar minskat mycket kraftigt. Under 
samma tid har papperets styrka ökats och 
opaciteten förbättrats genom att använda 
mer fyllmedel. Det innebär att såväl kör-
barheten i tryckpressarna som tryckbar-
heten förbättrats, samtidigt som fi beråt-
gången per tryckt yta nästan halverats. 
Dagens tidningspapper är således bättre, 
lättare och tunnare än tidigare. Detta 
bidrar i sin tur till färre pap persrullar, lägre 
kostnader för hantering och distribution, 
minskat transportbehov och därmed lägre 
miljöbelastning.

Holmen Paper studerar nu möjlig-
heterna att ytterligare minska energi-
användningen. Bland annat handlar det 
om att i full skala prova teknik som på 
sikt kan minska behovet av elenergi vid 
tillverkningen av termomekanisk massa 
med ytterligare 30 procent. 

UNDER 2005 UTVECKLADES bland annat 
ett extra tunt och lättviktigt telefonkata-
logpapper med ytviken 30 g/m2. Insatser 
gjordes också för att öka telefonkata-
logpapperets tryckegenskaper genom att 
tillsätta mer fyllmedel. Liknande utveck-
lingsinsatser gjordes också för standard 
tidningspapper.  

Samarbetet mellan Holmen Paper 
Madrid och Universidad Complutence 
i Madrid fortsatte. Bland annat har ett 
gemensamt papperslaboratorium anlagts 
vid bruket vilket ökar Holmens möjlig-
heter att ta tillvara kunskaperna hos 
universitetets forskare. Det skapar också 
en viktig kontaktyta som öppnar för 
bra rekryteringar av nyutexaminerade 
ingenjörer. 

Kartong
Vid Paperboard Development Centre 
(PDC) är arbetet främst inriktat på ytbe-
handling. För att släta ut de mikroskopiska 
ojämnheterna mellan fi brerna bestryks 
kartongen med ett ytterst fi nkornigt ler-
material. Bestrykningen ger kartongen 
bättre egenskaper för kvalifi cerat tryck. 
Den erfarenhetsbank i bestrykningsfrå-
gor som fi nns inom Iggesund Paperboard 

Kundnära FoU-verksamhet
Produkt- och processutveckling är en viktig del av Holmens verksamhet. 
Arbetet är inriktat på att förbättra produkterna, göra tillverkningen effek-
tivare samt minska resursanvändningen.
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kommer även Holmen Paper till del. Ett 
nära samarbete har utvecklats med Holmen 
Papers anläggningar i Madrid och Vargön. 

PDC har också byggt upp stor kom-
petens inom området pappersfysik. Det 
resulterar i kartong som kan bigas, stansas 
och präglas på mycket avancerade sätt. 
Inte minst är kunskapen om kartongens 
fysiska egenskaper viktiga för körbar-
heten, det vill säga hur snabbt och säkert 
den låter sig tryckas och formas till för-
packningar.

UNDER 2005 GENOMFÖRDES fl era projekt vid 
Iggesunds Bruk med syfte att öka kartong-
ens kvalitet. I början av 2006 startades 
arbetet med att utveckla nästa generation 
grafi sk kartong och förpackningskartong. 

I Workington fokuserades utvecklings-
arbetet på att minska kartongens ytvikt 
med bibehållen styrka och styvhet samt att 
ytterligare förbättra dess ytegenskaper. 

Utvecklingsinsatserna vid PDC koncent-
rerades till ytbehandling och pappersfysik. 

Syftet är att förbättra kartongens och 
ytskiktets optiska egenskaper. 

   PDC började också arbeta med fi ber-
modifi ering, vilket innebär att kemiskt eller 
mekaniskt öka cellulosafi brernas styvhet 
och bulkegenskaper. 

Skogsbruk
Utvecklingsarbetet vid Holmen Skog är 
inriktat på tre huvudområden: 

   Öka skogstillväxten och virkes-
 produktionen.

   Utveckla metoder och utrustning 
 som effektiviserar skogsskötseln. 

   Utveckla metoder som på ett effektivare  
 sätt skapar förutsättningar för bevarad  
 biologisk mångfald i skogarna. 

TILLSAMMANS MED SKOGFORSK gjordes en 
utredning som visar att det på sikt är möj-
ligt att höja virkesproduktionen i Holmens 
skogar med upp till 25 procent. 

För att öka de biologiska kvaliteterna i 
de brukade skogarna har Holmen Skog 
tillsammans med SLU under fl era år testat 
vad som kan kallas den andra generatio-
nens naturvård. Hittills har naturvård 
nästan uteslutande varit detsamma som att 
skydda och lämna. Nu handlar det också 
om att odla förutsättningar för biologisk 
mångfald. Den utvärdering som gjordes 
av forskare vid SLU visar mycket lovande 
resultat av försöket.  

Holmen Skog deltar också tillsammans 
med forskare vid Umeå Universitet i arbetet 
med att delautomatisera skördarnas och 
skotarnas kranar. Projektet rymmer bety-
dande kapacitetsvinster. 

Tillsammans med maskintillverkare 
deltar Holmen Skog även i arbetet med att 
utveckla skördaraggregat som kan hantera 
fl era träd samtidigt. 

Externa kontakter
Holmen är representerat i branschorgani-
sationerna Skogsindustrierna i Sverige, The 
Paper Federation of Great Britain och UK 
Forest Products Association i Storbritan-
nien och Aspapel i Spanien. Förutom detta 
deltar Holmen i den europeiska bransch-
organisationen Cepi och i grupper som 
hanterar förpackningskartong och tryck-
papper. FoU- och miljöfrågor behandlas 
inom dessa grupperingar. 

Holmen bidrar till utvecklingen på 
miljöområdet genom eget arbete och 
genom att delta i den forskning som på-
gått i branschen sedan 1970. Projekten 
utförs vid högskolor, universitet och 
forskningsinstitut. 

Holmen har sedan 2003 deltagit i ett 
projekt tillsammans med Värmeforsk för 
miljöriktig användning av förbrännings-
askor. Projektet har hög prioritet i Holmens 
FoU-arbete för att fi nna kostnadseffektiv 
och långsiktigt hållbar användning för 
avfall från produktionen.

På grund av de mycket olika krav som ställs på produkterna är FoU-arbetet decentraliserat till 
affärsområden och bruk. Anita Gibson, Workington, kontrollerar kartongens kvalitetsegenskaper. 
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VIKTIGA FRÅGOR SOM rör de anställda sam-
ordnas i ledningsgruppen för HR. Denna 
består av affärsområdenas personalchefer 
och leds av koncernens personaldirektör. 
För specifi ka HR-frågor bildas arbetsgrup-
per där också fackliga representanter deltar. 

Personalarbetet inom affärsområdena 
drivs av HR-råd. Vid de större enheterna 
fi nns personalchefer samt HR-specialister. 

HR-processen
Arbetet vid koncernens personalavdelningar 
utgår från Holmens personalpolicy och 
HR-strategi. Tonvikten ligger på kompe-
tensförsörjning, ledarskap och organisation. 
Resultaten följs via nyckeltal och medar-
betarundersökningen Holmen Inblick. 

HR ingår som en naturlig del i koncer-
nens verksamhetsplan. 

HR-mål
Holmen har satt ett antal strategiska mål 
för HR-arbetet. Det handlar om arbets-
klimat, ledarskap, sjukfrånvaro, antalet 
arbetsolyckor, andelen kvinnliga chefer 
samt rekrytering av akademiker. Hittills 
gäller målen för Holmens svenska enheter. 
Från och med 2007 kommer de att om-
fatta hela koncernen.

De nu aktuella målen gäller perioden 
2005–2008.

Utöver dessa mål fi nns nyckeltal som 
följs månadsvis, samt mål som genereras 
av medarbetarundersökningarna. 

Gemensamma HR-processer
Holmens ambition är att HR-frågor som 
rekrytering, bemanning, kompetensut-
veckling, rehabilitering och avveckling 
ska hanteras enhetligt i koncernen. Det 
nya HR-system som tas i drift under 2007 
kommer att bli ett värdefullt verktyg i 
denna strävan.

Policies och riktlinjer
www.holmen.com/omvarlden  

  Personalpolicy
  Jämställdhetspolicy

Övriga HR-policies
På de olika enheterna fi nns policies 
för bland annat:

  Löner
  Arbetsmiljö
  Skydd och säkerhet 
  Särbehandling 
  Droger 
  Rehabilitering 
  Internet och e-post  

Arbetssätt
Holmens personalpolitik är inriktad på att utveckla ledarskapet, 
organisationen och dess medarbetare. HR-frågorna har under 
senare år fått allt större tyngd i koncernen.

Socialt
ansvar

HR-mål och resultat, Holmens svenska enheter           

  2003/04 2005   Mål 2007/08  

Värdeskapande kapital-index 1)  560 604 635

Ledarskapsindex 1) , % 52 55 58

Sjukfrånvaro, % 5,7    5,5  4,5

Arbetsolyckor med frånvaro/1 000 anställda 23 24 10

Andel kvinnliga chefer, %  9,2 9,0 16

Andel rekryterade akademiker 2), %  33 38 >50 

1)  Värden från Holmen Inblick              2) Minst två års studier     

Begreppet HR
Personalfrågorna i Holmen samordnas 
under det internationellt etablerade 
begreppet HR (Human Resources). 
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Holmen ställer sig bakom princi-
perna i FNs Global Compact. 
Koncernen tar därmed tydligt 
ställning i frågor som rör mänsk-
liga rättigheter, sociala förhållan-
den, miljö och fackföreningsrätt. 

För att säkerställa att det inte fi nns något 
i verksamheten som står i konfl ikt med 
FNs deklaration om mänskliga rättigheter 
har Holmen studerat frågan. Risken är 
dock liten eftersom all tillverkning sker 
inom EU, där sådana frågor är noggrant 
reglerade.

Under 2005 började Holmen informera 
de anställda om innehållet i Global Com-
pact. Det skedde bland annat genom att de 
50 högsta cheferna informerades om dess 

innebörd i samband med ett seminarium 
och att en artikel i personaltidningen Insikt 
behandlade ämnet. 

Holmen har också undersökt om det 
fi nns stora leverantörer eller kunder i 
riskländer som inte lever upp till kraven 
i Global Compact. Undersökningen är 
ännu inte komplett, men hittills har inga 
tveksamma fall noterats.

 1.  stödja och respektera skyddet för internationella mänskliga 
  rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka

 2.  försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt 
  i brott mot mänskliga rättigheter.

 3.  upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 
  kollektiva förhandlingar

 4.  avskaffa alla former av tvångsarbete

 5.  avskaffa barnarbete

 6.  avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

 7.  stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

 8.  ta initiativ till och främja ett större ansvarstagande för miljön

 9.  uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

 10.  motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning 
  och bestickning.

Mänskliga 
rättigheter 

Arbetsvillkor

Miljö

Korruption

FNs Global Compacts tio grundprinciper
Företagen ska: 

Intern rörlighet uppmuntras
Holmen stöder anställda som vill byta 
arbete inom koncernen och ser intern 
rörlighet som ett sätt att utveckla 
medarbetarna. Holmen är också öppet 
för fl exibla lösningar under en över-
gångstid, till exempel distansarbete för 
att göra det lättare att välja bostads-
och arbetsort. 

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.

Medarbetarsamtal 
I linje med personalpolicyn ska varje 
chef genomföra årliga medarbetarsam-
tal. Under samtalen upprättas per-
sonliga utvecklingsplaner. Chefer och 
medarbetare ges också möjlighet att 
utbilda sig för att kunna genomföra 
samtalen på ett konstruktivt sätt. 

Antalet genomförda samtal och 
deras kvalitet mäts i medarbetar-
undersökningen. Enligt den senaste 
undersökningen hade 93 procent av de 
anställda deltagit i medarbetarsamtal 
under de senaste två åren.

Mänskliga rättigheter

Global Compact 
Global Compact bygger på:
–  FNs deklaration om de mänskliga 
 internationella rättigheterna
–  ILOs (Internationella arbetsrättsorganisa-
 tionen) deklaration om grundläggande 
 16 principer och rättigheter i arbetslivet
–  Rio-deklarationen om miljö och 
 utveckling.

Anders Thorén, som är driftingenjör, 
fl yttade från Braviken till Workington för 
fyra år sedan. Här med hustrun Ewa och 
sönerna William och Per.
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Holmen genomför medarbetar-
undersökningen Holmen Inblick 
vartannat år. Resultaten bearbe-
tas och bildar underlag för lokala 
åtgärdsplaner.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR gjordes under 
under 2005 i Sverige och Nederländerna. 
Frågorna i personalenkäterna är i stort sett 
desamma mellan åren. Huvudsyftet är att 
få en bild av medarbetarnas förutsättningar 
att göra ett bra arbete. Dessutom fi nns 
frågor om jämställdhet, diskriminering, 
arbetsmiljö, utvecklingssamtal och balan-
sen mellan arbete och fritid.

SVARSFREKVENS. Undersökningen 2005
besvarades i Sverige av 2 889 medarbetare, 
79 (2003: 79) procent av de anställda. 
I Nederländerna var motsvarande siffror 
155 och 84 (53) procent.  

Resultat Sverige
JOBBFÖRUTSÄTTNINGAR . Andelen anställda 
som anger att de har goda förutsättningar 
att göra ett bra arbete ökade till 60 (56) 

procent. Med den siffran ligger Holmen 
klart över snittet i branschen. Vissa bruk, 
främst Braviken, Hallsta och Ströms Bruk 
noterade avsevärt bättre resultat än förra 
gången. Holmen Skog förbättrade ett redan 
bra resultat ytterligare.

LEDARSKAPSINDEX som är ett betyg på 
ledarna i Holmen steg till 55 (52) procent 
vilket är över branschsnittet. Ett antal chefer 
nådde över 70 procent vilket är mycket bra. 
Det fi nns också de som ligger lågt och som 
behöver stöd för att utveckla sitt ledarskap. 

KVINNOR bedömer sin arbetssituation på 
ett mer positivt sätt än förra gången. 

MOBBNING förekommer tyvärr. Berörda 
chefer är skyldiga att tillsammans med 
enheternas personalchefer vidta åtgärder. 

HJÄLPMEDEL . 57 procent anser sig ha till-
gång till effektiva hjälpmedel.

FÖRNYELSEKLIMAT ses fortsatt som svagt 
och ligger under genomsnittet för skogs-
industrin. 

OLIKA GRUPPER har olika inställning. 
Chefer är den mest positiva gruppen medan 
skiftgående fi nns i den andra änden av ska-
lan. Skillnaden mellan de olika grupperna 
har dock minskat sedan 2003.

UNGA MEDARBETARE är inte lika positiva som 
äldre. Till exempel är de mindre motiverade 
och anser att Holmens värderingar inte 
trängt ut i alla delar av organisationen.

Medarbetarundersökningar

Positiva andelar, %

60

Förändringar i resultat 2003 och 2005, Holmen totalt 

55

63
58

69
65

73
68

67
60

55
53

61
57

35
33

74
66

55
52

54
44

70
66

27
21

Kompetens

Motivation

Ansvar och initiativ

Befogenheter

Samarbete och process

Organisatorisk effektivitet

Lärande

Förnyelseklimat

Mål

Ledarskapsindex

Image/värden

Kvalitet

God kompetensutveckling

2005 2003

Utfallet för 2005 varierar mellan olika områ-
den. Dock har samtliga områden förbättrats 
sedan undersökningen 2003.

Mål 2007
Värdeskapande index: 635
Ledarskapsindex: 58
Mobbning och trakasserier: 0 
Åtgärdsplaner, enheter 
och avdelningar: 100 % 

604

560

568

565

2005 2003

Holmen totalt

Skogsindustrin
i Sverige

Värdeskapande index, Holmen jämfört med branschen

Värdeskapande index är ett sammanfattande mått på alla parametrar i 
undersökningen. Indexet (0–1 000) är ett mått på hur bra arbetsklimatet är. 
Holmens resultat 2005 är avsevärt bättre än två år tidigare.
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Resultat Nederländerna
Andelen anställda som anger att de har 
goda förutsättningar att göra ett bra arbete 
ökade till 57 (54) procent. De största för-
bättringarna skedde inom områdena moti-
vation, samarbete, effektivitet samt kvalitet. 

Ett chefsprogram med inriktning på 
coaching startades med anledning av Inblick-
resultaten. 

Holmen Inblick – starka områden 
 Yrkeskompetens – man har den 

 kompetens som krävs för att lösa 
 sin uppgift
 Affärskompetens – man vet vad som  

 krävs för att företaget ska bli fram- 
 gångsrikt
 Ansvar – medarbetarna anser att 

 deras kollegor tar sitt ansvar när 
 problem uppstår
 Befogenheter – man anser sig ha de   

 befogenheter som krävs
 Kvalitetsmål – de allra fl esta arbetar  

 mot kvalitetsmål.

Holmen Inblick – svaga områden 
 Kundbehovskompetens – man anser 

 sig veta för lite om kundernas krav 
 Initiativtagande – det tas för lite egna  

 initiativ för att göra arbetet effektivare
 Förnyelseklimat – nya idéer behöver 

 få mer stöd och uppmuntran 
 Den psykosociala arbetsmiljön 

 – det förekommer diskriminering 
 och mobbning.

Så hanteras resultaten 
Alla resultat bryts ned på affärsområde, 
bruk, region och avdelning med minst 
sex anställda. För mindre enheter ges en 
skriftlig sammanfattning. Varje chef har 
tillgång till resultatet för sin enhet och är 
skyldig att delge det till sina medarbetare.

Varje chef får en personlig chefsprofi l 
av sitt ledarskap överlämnad av sin när-
maste chef.

Alla övergripande resultat kan jämföras 
med andra skogsföretag.

Så följs resultaten upp
Åtgärdsplaner tas fram vid alla enheter 
för att hantera de brister som identifi eras. 
Koncernens ledning följer två gånger per 
år upp att – och hur – planerna genomförs. 
Resultaten sammanförs till koncernnivå 
och ingår i det påföljande årets verksam-
hetsplan för HR.

Av Holmens medarbetare har 70 procent 
deltagit i arbetet med åtgärdsplaner. Drygt 
40 procent anser att detta har lett till för-
bättringar.

Personalenkäter
Holmen har vartannat år genomfört perso-
nalenkäter i Sverige sedan 2001. Holmen 
Inblick genomförs av undersöknings-
företaget Research International.
 I Nederländerna genomfördes den första 
2003 och i Madrid och England genomförs 
begränsade undersökningar under 2006.
 En medarbetarundersökning för samt-
liga anställda genomförs 2007.  

Möte mellan fackföreningar och koncernledning om Holmen Inblick. Från vänster: Kenneth Johansson, 
Pappers, Steewe Björklundh, Skog och Trä, Maj Aidanpä, SIF, Magnus Hall, VD och koncernchef och 
Thommy Haglund, personaldirektör.

Resultaten av Holmen Inblick samt ledningens 
kommentarer sammanfattas för de anställda 
i en tidningsbilaga till personaltidningen.
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Något lägre sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i Holmens svenska enheter 
minskade under 2005 till 5,5 procent jäm- 
fört med 5,7 procent året innan. Det innebär 
att den positiva trenden fortsätter. Målet är 
att sjukfrånvaron vid de svenska enheterna 
2008 inte ska överstiga 4,5 procent. 

Långtidssjukfrånvaron sjönk från 4,2 
till 3,8 procent under 2005, motsvarande 
16 färre långtidssjuka personer. Fortfa-
rande har kvinnor en högre sjukfrånvaro.

Korttidsfrånvaron (1–14 dagar) ligger 
sedan fl era år under två procent.  

Orsaken till den höga sjukfrånvaron är 
bland annat livsstil, långa vårdköer och 
brister i ledarskapet. 

Vid Workington var den totala sjuk-
frånvaron 3,1 procent, vid Holmen Paper 
Madrid 2,6 procent och vid Iggesund 
Paperboards enheter i Nederländerna 
5,0 procent. 

Det är svårt att göra en objektiv 
jämförelse mellan länderna på grund av 
skillnader i försäkringssystemen. 

Friskhetsindex sjönk
Holmen började 2003 mäta det som kallas 
friskhetsindex, vilket beräknas som andelen 
anställda som inte haft någon sjukdag alls 
under ett kalenderår. 

Under 2005 var friskhetsindex i Holmen 
41 procent jämfört med 44 procent året 
innan. Det innebar att av koncernens 3 735 
anställda i Sverige var 1 531 på sina arbeten 
varje arbetsdag under 2005.

Arbetsmiljö och säkerhet
Vid varje enhet fi nns arbetsmiljömål. Enligt 
lokala policies och riktlinjer fi nns det också 

Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljöarbetet i Holmen fokuserar på att göra arbetsplatserna säkra 
och stimulerande. Det ligger i linje med strävan att komma tillrätta med 
den ohälsa som i fl era år präglat arbetsmarknaden i Sverige. 

Workington 
OHSAS-certifi erat  
Workington har som ett av de första 
företagen i Storbritannien blivit certifi erat 
enligt OHSAS 18001 (Occupation Health 
and Safety Assessment Series). Detta 
är ett internationellt ledningssystem för 
arbetsmiljö, snarlikt miljöledningssystemet 
ISO 14001. 
 Certifi eringen är ett led i det förebyg-
gande säkerhetsarbete som bedrivits i 
många år och som resulterat i allt färre 
olyckor och tillbud. 

Åter i jobb efter 
lång sjukskrivning
Vid Holmen Paper Braviken har rutiner in-
förts för att rehabilitera dem som varit sjuk-
skrivna under lång tid. Den sjukskrivne får 
träffa sin närmaste chef tillsammans med 
representanter för personalavdelningen, 
företagshälsovården och Försäkringskas-
san. I första hand handlar det om att hitta 
lösningar inom den ordinarie arbetsplatsen. 
 Rehabiliteringen innebär att sjukskriv-
ningen övergår till halvtid och kombineras 
med fysisk träning. Hittills har sex perso-
ner kunnat återgå i tjänst som resultat 
av rehabiliteringen. 

Holmen-anställda 
rehabiliteras i Marbella
Strax utanför Marbella i södra Spanien 
fi nns  Skogsindustrins rehabiliterings-
center. 
 Sedan 1995 bedrivs verksamheten 
tillsammans med Rygginstitutet. Den utvär-
dering för åren 1997–2000, som gjordes 
av forskare på Karolinska Institutet visar att 
Rygginstitutets metoder fi ck bästa betyget i 
jämförelse med andra kliniker. Rehabilitering 
och träning görs på ett kvalifi cerat sätt, 
vilket i kombination med det gynnsamma 
klimatet bidrar till bra resultat. 

Efter ett fall från en truck sjukskrevs Patric 
Karlsson, Braviken, i tio månader. Med rehabilite-
ring enligt den modell som utvecklats vid bruket 
jobbar han nu halvtid som omrullare.
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Medan männens sjukfrånvaro fortsatte att 
minska stagnerade den för kvinnorna.

Sjukfrånvaro per kön 
Holmens svenska enheter, % 
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3,4

1,8
1,6

 

Sjukfrånvaron i Holmens svenska enheter 
sjönk för tredje året i rad.
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rutiner för hur olycksfall och tillbud 
registreras och följs upp. Syftet är att 
identifi era olycksrisker för att kunna 
vidta förebyggande åtgärder. Arbets-
miljöinspektionen följer fortlöpande 
hur åtgärderna utförs. 

Varje år görs interna revisioner av 
arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet 
i Holmen. Räddningstjänsten besöker 
Holmens enheter regelbundet och 
kontrollerar brandskyddet vid respek-
tive anläggning. 

ARBETSOLYCKOR . Antalet arbetsolyckor 
som ledde till frånvaro ökade på vissa 
enheter och minskade på andra. Sam-
mantaget innebar det att antalet olyckor 
som ledde till frånvaro var 26 per 1 000 
anställda, samma nivå som året innan. 
Någon olycka med dödlig utgång har 
inte inträffat i Holmen-koncernen på 
mycket länge.

Målet är att antalet arbetsolyckor år 
2008 inte ska överstiga tio per 1 000 
anställda, vilket kommer att kräva 
kraftfulla åtgärder. 

EN KONCERNGEMENSAM grupp hanterar 
frågor som rör arbetsmiljö, skydd och 
säkerhet. Gruppen är sammansatt av 
specialister från affärsområdena och 
drivs av koncernstab Personal. 

Legionella
Ett fall av legionella, en typ av lungin-
fl ammation, påträffades i slutet av 2004 
vid ett svenskt pappersbruk. Detta ledde 
till att branschorganisationen Skogs-
industrierna och Smittskyddsinstitutet 
under 2005 kartlade förekomsten av 
legionellabakterier vid samtliga bruks 
biologiska reningsanläggningar. 

Vid Holmen Paper Braviken och 
Wargön hittades inga legionellabak-
terier. Vid Iggesunds Bruk och Holmen 
Paper Hallsta var analysresultaten mot-
stridiga.  

De anställda har fortlöpande informe-
rats om läget. Där legionellabakterier 
påträffats har branschens rekommenda-
tioner om skyddsutrustning följts. 

Skogsindustrierna och Smittskydds-
institutet utreder frågan vidare under 
2006.

Ledarutveckling

VARJE ÅR KARTLÄGGER HOLMEN anställda 
som är intresserade av att avancera till 
mer krävande uppgifter. Lika viktigt är 
att hitta chefer som vill ta på sig större 
och mer krävande uppgifter. Kartlägg-
ningen görs på varje enhet och samman-
ställs på koncernnivå. Strävan är att 
minst 75 procent av alla lediga chefs-
tjänster i koncernen ska tillsättas genom 
intern rekrytering. Det är också en tydlig 
ambition att kunna identifi era kvinnliga 
chefskandidater.

ETT INTERNATIONELLT PROGRAM för att 
utveckla potentiella chefer inom koncer-
nen genomförs i samarbete med Institutet 
för Företagsledning (IFL). Målet är att 
såväl utveckla ledar- och chefsskap som 
skapa ett gemensamt synsätt i strategiska 
frågor. Programmet genomförs vartannat 
år, senast under 2004.

LOKALA CHEFER UTBILDAS inom respek-
tive enhet. Vid Holmen Paper Braviken 
genomförs sedan fl era år ett drygt två 
veckor långt ledarutvecklingsprogram. 
Syftet är att skapa en gemensam syn i 

ledarskapsfrågor. Programmet har suc-
cessivt kommit att omfatta även anställda 
vid andra Holmen-enheter. Hittills har 15 
omgångar genomförts.  

Aspirantprogram
Ett veckolångt aspirantprogram genom-
förs årligen vid Holmen Paper Braviken. 
Syftet är att identifi era kandidater till 
kommande chefstillsättningar samt att ge 
deltagarna möjlighet att själva prova på 
”att vara chef”. Programmet har pågått 
under fl era år och är mycket uppskattat.

Värderingar vid 
Holmen Paper Hallsta
Under 2004 identifi erade Hallsta tillsam-
mans med de anställda de värderingar 
som ska prägla brukets verksamhet. Det 
var första gången som en process av detta 
slag har genomförts. Den resulterade 
i att ”mjuka frågor” nu tar större plats 
på alla nivåer. Hallstas förbättrade värden 
i medarbetarundersökningen 2005 kan 
sannolikt hänföras till detta arbete. 

Bra ledare och gott ledarskap är viktiga framgångsfaktorer i alla 
företag. Att identifi era och utveckla anställda med ledaregen-
skaper är en prioriterad fråga i Holmen.

Paul Storey, Workington, Yasmina Sefrin, Holmen Papier France och Olle Steffner, Iggesunds 
Bruk, var några av deltagarna i Holmens internationella ledarutvecklingsprogram 2004. 
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TRADITIONELLT HANDLAR kompetensutveck-
ling om att genom utbildning bli skickli-
gare i sitt yrke eller kvalifi cera sig för nya 
uppgifter. Men i begreppet ryms också den 
höjning av kompetensen som följer med 
ökat ansvar, ny teknik och förändrade 
arbetsuppgifter. 

Samtliga affärsområden genomför varje 
år ett stort antal utbildningsprogram. Det 
följande är några exempel på vad som 
genomfördes under 2005. 

Introduktionsprogram
Utöver lokala introduktionsprogram fi nns 
också ett koncerngemensamt program för 
nyanställda med högskoleutbildning. Cirka 
50 nyanställda deltog i programmet. Syftet 
är att öka  kunskapen om koncernen och 
ge deltagarna möjlighet att bygga nätverk.  

Mentorprogram
Holmens Adept- och mentorprogram av-
slutades under året. Programmets syfte är 
att ge deltagarna möjlighet att utvecklas 
personligt och yrkesmässigt samt bygga 
nätverk inom koncernen. I denna omgång 
deltog 15 adepter, var och en med en egen 

personlig mentor från något annat affärs-
område. I de utvärderingar som gjorts får 
programmet genomgående höga betyg. Inte 
bara adepterna utan även mentorerna anser 
att de utvecklats. Programmet kommer att 
genomföras varje år framöver.

Kundbesök ger 
ökat produktvärde
Medarbetarundersökningen vid Iggesund 
Timber visade att kunskaperna om kunder 
och produkter överlag var låga hos de an-
ställda. Detta ledde till att fl era studiebesök 
hos svenska kunder arrangerades. 

Ett viktigt syfte var att öka förståelsen 
hos de anställda för kundernas behov. De 
anställdas respons var mycket positiv och 
även de besökta företagen såg besöken som 
värdefulla.  

Koncernledningen 
övades i krishantering
En övning i krishantering genomfördes 
under 2005 för Holmens koncernledning och 
företrädare för de större svenska enheterna. 
Övningen utföll positivt och visade på vikten 
av att ständigt ha uppdaterade krisplaner. 

Arbetsmiljöutbildning vid Hallsta
Hallsta kartlade de anställdas utbildning i 
arbetsmiljöfrågor. Studien visade att nivån 
inte uppfyllde kraven i Arbetsmiljöverkets 
bestämmelser. Detta resulterade i en utbild-
ning för 100 chefer med arbetsledaransvar.

Processlärlingar i Workington
Åtta nyrekryterade medarbetare deltog i en 
lärlingsutbildning i Workington. Under tolv 
månader varvade de praktiskt arbete under 
tre av veckans dagar med akademiska stu-
dier i brukets utbildningscentrum.

Kompetenssäkring i Braviken
Vid Holmen Paper Braviken genomförs 
sedan 1999 varje år en serie föreläsningar 
med mål att ge de anställda bättre kunska-
per om hela tillverkningskedjan – från ved 
till papper. Utbildningen har så här långt 
samlat 225 anställda. Den utvärdering som 
gjordes bland deltagarna gav föreläsnings-
serien högsta betyg. 

Delaktighet stärkte Wargön
Holmen Paper Wargön genomförde ett 
projekt med syfte att öka produktionen 
och minska förbrukningen av råvaror och 
kemikalier. Projektet gavs namnet Warg-
språnget och inleddes med att alla anställda 
fi ck ge sin syn på vad som borde förändras. 

Resultatet blev en lång lista med åtgär-
der. Bland annat har organisationen gjorts 
om och antalet chefsnivåer minskats från 
fyra till tre. En del av dem som nu är chefer 
kommer att få andra uppgifter och bland 
annat jobba med tekniska frågor och stödja 
operatörerna. Detta förväntas öka engage-
manget och därmed lönsamheten.

Ökad kompetens 
i avverkningslagen 
Holmen Pilot är ett projekt med syfte att 
höja kompetensen hos maskinförarna och 
produktionsledningen inom Holmen Skog. 

Effekterna är redan påtagliga i form av 
bättre ekonomiska resultat. Också kommu-
nikationen mellan produktionsledning och 
maskinlag förbättrades.

Kompetensutveckling
Holmen avsätter varje år betydande resurser för kompetensutveckling 
av de anställda. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen 
och ge möjlighet att avancera till mer kvalifi cerade befattningar. 

Åtta unga killar vid Workington varvade akade-
miska studier med praktiskt arbete. Stående 
från vänster Paul Graham, Ross McBride, Craig 
Kirkbride och Jason Davidson. Sittande: Ben 
Graham, Tom Jepson, Robert Mackay och Mark 
Donaughee.
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HOLMEN ARBETAR PÅ olika sätt för att lägga 
en stabil grund för det framtida rekryterings-
arbetet. De senaste åren har insatserna fo-
kuserats på gymnasier och högskolor. Av de 
nyanställda har cirka 40 procent högskole-
utbildning. Holmen har ambitionen att öka 
andelen högskoleutbildade i organisationen.

SKOGEN I SKOLAN . Det är viktigt att skog 
och skogsindustri tidigt kommer in i 
ungdomars medvetande. Holmen deltar 
därför i den riksomfattande verksamhet 
som bedrivs av organisationen Skogen i 
Skolan. Verksamheten är viktig inte minst 
i perspektiv av att allt färre ungdomar 
numera har någon naturlig kontakt med 
skog och natur.

FRAMTIDSRESAN . Tillsammans med bransch-
organisationen Skogsindustrierna deltar 
Holmen i aktiviteten Framtidsresan som 
riktar sig till ungdomar och lärare i gym-
nasieskolor. På cirka 120 skolor per år 
genomförs en temadag om skogsindustrin, 
dess jobb och karriärmöjligheter. Holmen 
följer upp temadagarna med studiebesök 
vid närbelägna industrier.

SVERIGES BÄSTA PRAO. Holmen är också 
värd för skolornas praktiska arbetslivs-
orientering (prao). I Hudiksvallsområdet 
har praoverksamheten utvecklats mycket 

positivt inom ramen för vad som benämns 
Sveriges bästa prao. Ett 60-tal grundskole-
elever får under en tiodagarsperiod delta i 
arbetet i skogen och industrierna och följa 
virkets väg till färdiga produkter. 

FORTBILDNING FÖR LÄRARE . Holmen genom-
för sedan 2003 en årlig fortbildning av ett 
30-tal samhällslärare i Norrköping. Nio av 
tio lärare uppger att de haft nytta av utbild-
ningen i den egna undervisningen.

BRANSCHKVÄLLAR . Tillsammans med andra 
skogsföretag arrangerar Holmen bransch-
kvällar för studenter vid sex tekniska högsko-
lor. Under 2005 deltog cirka 900 studenter, 
dubbelt så många som fem år tidigare. 

ARBETSMARKNADSDAGAR . Holmen deltar i 
de arbetsmarknadsdagar som arrangeras vid 
de tekniska högskolorna och vid Skogshög-
skolan. I anslutning till dessa arrangemang 
anordnas ofta studiebesök vid Holmens 
enheter.

EXAMENSARBETEN. Holmen är positivt till 
olika typer av examensarbeten. Under 2005 
var Holmen värd för 170 studenter som 
gjorde sina praktik- eller examensarbeten 
i koncernen.

PRAKTIKANTER I HOLMEN SKOG . Holmen Skog 
anställde under 2005 ett trettiotal blivande 

jäg- och skogsmästare som sommarprak-
tikanter. Att sommarjobba i ”rätt miljö” 
under några månader ger praktikanterna 
värdefull erfarenhet och företaget möjlighet 
att lära känna presumtiva anställda. 

Företaget har också inrättat ett antal as-
piranttjänster som fortlöpande besätts med 
unga jägmästare eller skogsmästare. Det 
handlar om fasta anställningar där aspi-
ranten under sju till nio månader får arbeta 
på olika ställen och med olika uppgifter. 
Därefter är aspiranten välkommen att söka 
ordinarie jobb i Holmen Skog. 

Antalet sökande till aspiranttjänsterna 
är stort och erfarenheterna mycket goda. 

NYA GREPP I MADRID. Inför starten av den 
nya pappersmaskinen i Madrid har ett 
hundratal operatörer anställts. Rekrytering-
en blev en utmaning eftersom tillgången 
på branschkunnigt folk är begränsad i 
Spanien. 

Redan våren 2004 anställdes nya 
operatörer till den befi ntliga pappersma-
skinen i takt med att erfarna medarbetare 
slussades över till det nya projektet. 
Arbetsledarna fi ck ansvaret att själva 
utbilda de nya operatörerna. Detta gav 
positiva sidoeffekter genom att relationerna 
mellan de nya operatörerna och arbets-
ledarna stärktes.

Rekrytering

Under de närmaste tio åren kommer många Holmen-anställda att gå 
i pension. De årliga pensionsavgångarna i den svenska verksamheten 
kommer att vara dubbelt så stora efter 2009 som under de senaste åren.
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Pensionsavgångar i Sverige
Antalet ålderspensionärer i Holmens svenska verksamhet 
kommer att fördubblas mellan 2005 och 2009.

Holmen deltar regelbundet i arbetsmark-
nadsdagar på fl era högskolor. Här diskuterar 
Holmen-medarbetarna Richard Haag 
(till vänster) och Karin Frennberg (till höger) 
med studerande vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH.
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S O C I A LT  A N S V A R  

HOLMENS JÄMSTÄLLDHETSPOLICY syftar till 
att främja kvinnors utveckling i koncernen. 
Den kräver lokala handlingsplaner och att 
lönebilden kartläggs. Policyn, som tillkom 
2000, reviderades 2003 och är ett viktigt 
verktyg i det fortsatta arbetet för ökad jäm-
ställdhet mellan könen. Dess mål följs upp 
via nyckeltal och i personalenkäterna.

Traditionella värderingar ger vika
Skogsindustrin har sedan länge präglats av 
traditionella värderingar. Den typiske an-
ställde vid ett pappersbruk var tidigare en 
man från orten som börjat arbeta på bruket 
direkt efter avslutad grundutbildning. 

Dock förändras nu den bilden. Allt 
fl er akademiskt utbildade ungdomar – 
inte bara från orten – söker sig till skogs-
industrin. 

Holmen har satt som mål att var-
annan nyanställd ska ha minst två års 
eftergymnasial utbildning. 

Var sjätte anställd är en kvinna…
Kvinnor har i alla tider varit underrepre-
senterade i Holmen, liksom i hela skogs-
näringen. Andelen kvinnor ökar dock och 
idag är 17 procent av koncernens anställda 
kvinnor. 

Andelen kvinnliga chefer i Holmen 
fördubblades mellan åren 2000 och 2004. 
Dock stagnerade utvecklingen under 2005 
och andelen ligger nu på nio procent. 
Målet 16 procent 2008 ligger kvar och 
kräver stora insatser för att nå.  

Andelen kvinnor på kvalifi cerade 
befattningar, d v s sådana som kräver hög 
kompetens och innebär eget ansvar, ökade 
från 11 procent 2002 till 14 procent 2005. 
Fem kvinnliga chefer ingår i affärsområ-
denas och brukens ledningsgrupper, dock 
ingen i koncernledningen. I Holmens 
styrelse fi nns två kvinnor, varav en är vald 
av bolagsstämman och en är arbetstagar-
representant.

…och det blir fl er kvinnor på 
”manliga” befattningar…
Antalet kvinnor ökar också i traditionellt 
manliga yrken. I det tidigare helt mans-
dominerade skogsbruket är utvecklingen 
mycket tydlig. Holmen Skog har nu 13 
kvinnor på tidigare manliga befattningar, 
varav fl era som produktionsledare och vir-
kesköpare. Företaget ser positivt på denna 
utveckling som vitaliserar organisationen 
och tillför kvinnliga värderingar. Det senare 
är inte minst värdefullt mot bakgrund av 
att andelen kvinnor i den svenska skogs-
ägarkåren nu överstiger 40 procent. 

…liksom bland de nyanställda 
Av dem som anställts under de senaste 
tre åren var 25 procent kvinnor. Det är 
Holmens ambition att siffran ska öka.

Drygt hälften av de nyanställda kvin-
norna har högskoleutbildning vilket skapar 
förutsättningar för att andelen kvinnor på 

Jämställdhet och mångfald

Som ett resultat av arbetet med jämställdhet i Holmen ökar 
antalet kvinnor i koncernen. Holmen ser arbetet med jäm-
ställdhet och mångfald som en prioriterad framtidsfråga. 

Lisbeth Rantaniemi vid Holmen Skogs distrikt 
Bredbyn är produktionsledare, ett tidigare typiskt 
manligt yrke. Lisbeth planerar bland annat verk-
samheten för ett antal maskingrupper.

Anneli Gehlin är chef för Bygg och Miljö vid Braviken. Tre av de tio anställda på avdelningen är idag 
kvinnor. Fram till för två år sedan var den helt mansdominerad. Här diskuterar Anneli tillsammans 
med Thomas Holmén, sektionschef på Projektavdelningen.
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FACKLIG SAMVERKAN . Företagets anställda 
representeras i koncernens styrelse av tre 
ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
De fackliga organisationerna träffas regel-
bundet i samrådsgrupper inom respektive 
enheter. Samrådsgrupper fi nns på koncern-, 
affärsområdes- och arbetsplatsnivå. Där-
utöver fi nns den gemensamma europeiska 
gruppen Holmen European Works Council. 

Samtliga samrådsgrupper träffar regel-
bundet ledningen för respektive enhet.  

TVISTER OCH OKLARHETER om arbetsvillkor 
hanteras av respektive chef. De kan också 
kanaliseras via facket. Det normala är att 
medarbetarens fack representant försöker 
nå en uppgörelse mellan chef och med-
arbetare. Om inte detta lyckas går frågan 
vidare till lokal för handling. Om parterna 
inte heller då blir överens kan ärendet föras 
vidare till central förhandling. Arbets-
domstolen är sista instans. 

ÖVERTALIGHET. När det uppstår övertalig-
het förhandlar Holmen med de fackliga 
organisationerna. I Sverige görs också en 
konsekvensanalys enligt Arbetarskydds-
styrelsens anvisningar. Företag och fack-
föreningar försöker så långt det är möjligt 
fi nna samförståndslösningar. När uppsäg-
ningar är nödvändiga begränsas antalet 
genom omplacering, utbildningsbidrag, 
förtida pensionering och liknande.

ANSLUTNINGSGRADEN till de fackliga orga-
nisationerna i Holmen är hög och uppgick 
under 2005 till 85 procent.  

ANSTÄLLNINGSVILLKOR regleras i huvudsak 
genom avtal mellan Skogsindustrierna och 
de fackliga organisationerna. På respektive 
enhet kompletteras de med lokala avtal för 
bland annat produktionsbonus, friskvård 
och arbetstider.

REGLER FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET fi nns vid 
alla enheter och är framtagna tillsammans 
med de fackliga organisationerna.  

Relationer med facket
Holmens ledning och de fackliga organisationerna samverkar i frågor 
som berör hälsa, säkerhet, jämställdhet och kompetensutveckling. 

Holmen 
European Works Council
Holmen European Works Council 
(HEWC) är koncernens interna euro-
peiska fackföreningsråd. Det består 
av elva ledamöter, varav från Sverige 
sex, England två, Spanien två och 
Nederländerna en. 

Rådet träffas två gånger om året. 
HEWC fungerar som ett forum för 
samråd över nationsgränserna och 
har en rådgivande roll. Erfarenheter-
na är goda och HEWC har bidragit 
till att koncernens enheter i olika 
länder kommit närmare varandra.

Personalneddragningar 
BESLUT FATTADES UNDER 2005 om att 
minska antalet anställda med sammanlagt 
200 vid tre av Holmens svenska anlägg-
ningar. Ambitionen är att lösa övertalig-
heten genom naturlig avgång.  

Orsaken till personalneddragningarna 
är vikande lönsamhet på grund av ökade 
kostnader för råvaror, energi och distri-
bution samt hård konkurrens på mark-
naden. 

Vid Iggesunds Bruk kommer antalet 
heltidsanställda att minska med 110 till 

cirka 740, vid Ströms Bruk med 40 till 
cirka 90 och vid Holmen Paper Braviken 
med 50 till cirka 675. 

Den procentuellt stora neddragningen 
vid Ströms Bruk är möjlig genom att 
administrativt samordna anläggningen 
med Iggesunds Bruk. 

De personalneddragningar som påbör-
jades vid Hallsta och Wargön under 2004 
slutfördes under 2005 helt utan uppsäg-
ningar.      

kvalifi cerade befattningar kommer att 
öka. I Holmens introduktionsprogram för 
nyanställda akademiker 2005 var andelen 
kvinnor 33 procent. 

Pappaledigheten ökar
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 socialförsäkringssystemet för att 
göra det lättare för familjerna att fördela 
föräldraledigheten. 

Under 2005 var 597 män föräldrale-
diga under i genomsnitt 15 dagar jämfört 
med 12 dagar 2003, då för 632 män.  

Fler fl ickor till tekniska 
utbildningar
Holmen verkar för att fl er kvinnor ska 
söka sig till skogsnäringen. Med det 
syftet genomförs i Hudiksvall årligen 
den veckolånga aktiviteten Teknikkurs 
för tjejer i åttan.  Kursen arrangeras av 
skolan och industrierna på orten, bland 
annat Holmen. Under 2005 deltog 75 
fl ickor. Det har bidragit till att höja anta-
let fl ickor på de tekniska linjerna till 35 
jämfört med bara åtta för tre år sedan. 

Diskriminering
Holmen tillämpar EUs diskriminerings-
lagar. Medarbetarenkäten innehåller 
frågor om diskriminering på grund av 
sexuell läggning, religion, etniskt ur-
sprung, ålder eller handikapp. 

Enkätsvaren 2005 visar att ingen var 
diskriminerad på grund av sin sexuella 
läggning men däremot att 90 personer 
kände sig diskriminerade på grund av 
ålder. Ett trettiotal anställda ansåg sig 
diskriminerade på grund av etniskt ur-
sprung eller handikapp. 

Holmen accepterar ingen form av 
diskriminering. De enheter där någon 
form av diskriminering uppdagats är 
skyldiga att undersöka orsakerna och 
vidta åtgärder.
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S O C I A LT  A N S V A R    H O L M E N  I  S A M H Ä L L E T   

HOLMEN HAR UNDER de senaste åren studerat 
vad verksamheten betyder för sysselsätt-
ningen i några svenska kommuner där före-
taget är verksamt. Under 2005 studerades 
också Workington i Storbritannien. Resul-
taten är intressanta. Holmens verksamhet 
– från det virke som kommer från skogen 
till att produkterna når kunderna – genere-
rar sysselsättning för en mycket stor andel 
av människorna i dessa kommuner. 

I Hallstavik står Holmen för vartannat 
arbetstillfälle, i Hudiksvall vart fjärde, i 
Norrköping (inkl övriga skogsföretag) vart 
nionde och i Workington vart tjugonde.

I samtliga kommuner är Holmen starkt 
engagerat i näringslivs-, utbildnings- och 
kommunikationsfrågor. 

STUDIERNA VISAR TYDLIGT de följdeffekter 
för sysselsättningen på orten som stora 
industrier har.

Som ringar på vattnet genererar de ytter-
ligare arbetstillfällen hos underleverantörer 
genom den köpkraft dessa skapar i det 
övriga näringslivet och i offentlig service. 

Holmens roll i Workington 
Iggesund Paperboard Workington syssel-
sätter 503 årsanställda. Därutöver skapas 

ytterligare 200 heltidsarbeten hos entrepre-
nörer och inhyrda företag. Dessa männi-
skor skapar i sin tur 370 årsarbetstillfällen 
i det lokala näringslivet och 220 inom 
kommunal service. 

Därtill skapar de offentliganställda själva 
190 årsarbetstillfällen i handels- och ser-
viceföretag och i den offentliga sektorn.

De 503 årsanställda vid Workington-
anläggningen genererar på så sätt ytter-
ligare nästan dubbelt så många (noga räk-
nat 979) arbetstillfällen i andra näringar. 

Det totala antalet ”jobb” är omkring 
1 700 eftersom det i handel och offentlig 
service är mycket vanligt med deltidsarbete. 

Kommunala engagemang 
NORRKÖPING . Holmen är delägare i mark-
nadsföringsbolaget Nya Norrköping och 
Norrköpings hamn. Företaget är också 
representerat i olika forskningsråd vid 
Linköpings Universitet Campus Norrkö-
ping och delar ut stipendier till förtjänta 
studenter. 

I Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 
i Östergötland har Holmen en plats i styrel-
sen liksom i Östsvenska Handelskammaren. 

Holmen deltar på ett tydligt sätt i 
samhällsdebatten i frågor som rör fl yg- 
och järnvägsförbindelser, sjukvård, miljö, 
utbildning och energi. 

En lokal sysselsättningsmotor
Holmen är en viktig jobbskapare i 
kommunerna. Genom olika typer av 
lokala engagemang bidrar företaget 
till samhällsservice, utbildning och 
upplevelser.

Workington. Liksom på övriga orter ger koncernens verksamhet upphov 
till ett stort antal ytterligare arbetstillfällen i samhället.

Holmen och skogen skapar ett stort antal jobb i kommunerna

Årsarbetstillfällen, antal                             Norrköping 20041)   Hudiksvall 2005 2) Hallstavik 2005 3)  Workington 2005 4)

 Holmen  Inkl övriga  
   skogsföretag  

Direkta jobb      848  2 390  1 258  942  503
Indirekta jobb och skogsägare    236     650  489  100  197
Summa direkta och indirekta jobb 1 084  3 040  1 747  1 042  700
Jobb i handel och service    565  1 540  609  224  369
Summa, inkl handel och service 1 649  4 580  2 356  1 266  1 069
Jobb i kommun/landsting    385  1 060  833  288  223
Offentliganställdas*) andel i servicenäringar     203     560  303  70  119
Offentliganställdas direkta och indirekta
andel i egen sektor     138     380  401  80  71

Totalt  2 375  6 580  3 893  1 704  1 482  

Andel av alla årsarbetstillfällen på orten, %             4         11  24  62  5  

1) Norrköpings, Söderköpings och Finspångs kommuner       2) Hudiksvalls, Delsbo och Nordanstigs kommuner       3) Häverö-Singö, Edebo och Ununge församlingar      4) Distrikten Allerdale och Copeland

*) Kommun- och landstingsanställda                                                                                               Samhällsstudierna i Hudiksvall och Hallstavik gjordes 2003 men siffrorna är uppdaterade till 2005 års värden.
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HUDIKSVALL . Iggesund Paperboard sam-
arbetar med kommunen och andra företag
för att främja det lokala näringslivet i 
Hudiksvall. Företagets sociala fond delar 
årligen ut cirka tre mnkr till föreningslivet 
i Hudiksvall med omnejd. 

Överskottsvärme från Iggesunds Bruk 
levereras till fjärrvärmenätet i Iggesund.

HALLSTAVIK . Holmen är en betydande 
fastighetsägare och hyresvärd i samhället. 
Företaget driver också hamnen i Hallsta vik 
och är engagerat i de fl esta lokala frågor 
av betydelse. 

Holmen Paper Hallsta levererar 
överskottsvärme till fjärrvärmeverket 
i Hallstavik. 

ÖRNSKÖLDSVIK . Holmen är en av intres-
senterna i Processum Technology Park där 
industrier, kommunen och högskolor till-
sammans arbetar med FoU inom området 
förnybara råvaror. Holmen är också repre-
senterat i Handelskammaren Mittsverige. 

WORKINGTON. Som stor arbetsgivare stöder 
Iggesund Paperboard olika organisationer 
och företag som arbetar med företagsut-
veckling. Bland annat: Confederation of 
British Industries, West Lakes Renaissance 
Ltd, Business Focus and Entrepreneurship, 
Cumbria Industries Group med fl era.

Företaget stöder också GenII Engine-
ering Training Co som hittills utbildat mer 
än 500 lärlingar.

Övriga samhällskontakter 
SAMRÅD MED SAMERNA. Holmens skogsmar-
ker sammanfaller på stora arealer i norra 
Sverige med samebyarnas vinterbetesmar-
ker för renarna. 

Sedan certifi eringen enligt FSC 1998 
samråder Holmen med samebyarna om 
skogsmarkerna för att fi nna lösningar som 
så bra som möjligt uppfyller båda parters 
krav på markutnyttjande. Redan tidigare 
ägde samråd rum om året-runt-markerna. 

Holmen har utvecklat teknisk utrustning 
för markbehandling som minskar påver-
kan på de lavmarker som är så viktiga 
för renarna. 

HUMANSPONSRING . Holmen stöder bland 
annat SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden, 
Läkare utan gränser, Sjöräddningen och 
Hjärnfonden. I början av 2005 bidrog 
Holmen med pengar till Radiohjälpen för 
att stödja dem som drabbades av fl odvå-
gen i Sydostasien.

KULTURSPONSRING . Holmen stöder Symfoni-
orkestern i Norrköping och Östgötateatern 
samt Den Beridna Högvakten i Stockholm.

IDROTTSSPONSRING . Sedan många år spons-
rar koncernen ett antal idrottsföreningar, 
bland annat elitserielaget Modo Hockey, 
Örnsköldsvik, fotbollslaget IFK Norr-
köping samt speedwaylagen Rospiggarna 
i Hallstavik och Vargarna i Norrköping. 
Holmen sponsrar också skidskytten och 
OS-medaljören Anna Carin Olofsson och 

handikappidrottaren Jonas Jacobsson. 
Under 2006 stöder koncernen orienterings-
tävlingen O-ringen som avgörs i Hälsing-
land. Därutöver stöder Holmen lokalt och 
i mindre skala ett antal idrottsföreningar.

ÖVRIG SPONSRING . Holmen stöder Sveriges 
Unga Aktiesparares Riksförbund, med 
cirka 10 000 medlemmar.

Holmen närstående fonder
KARL ERIK ÖNNESJÖS STIFTELSE . I novem-
ber 2005 instiftades en professur i pappers-
elektronik vid Linköpings Universitet 
(LiU) Campus Norrköping. Professuren 
fi nansieras med en miljon kronor per år 
i 15 år av Karl Erik Önnesjös stiftelse. 
LiU Norrköping ligger i forskningsfronten 
för så kallat elektroniskt papper. 

KEMPESTIFTELSERNA stöder forskning och 
vetenskaplig utbildning i Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. 

Under 2005 delade stiftelserna ut 87 
mnkr. Merparten gick till Umeå Univer-
sitet, Luleå Tekniska Universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Umeå samt Mitt-
universitetet. 

 

HOLMEN1.1.
2.2.

3.3.
4.4. 5.5.

1. Direkta jobb Anställda i Holmen. 

2. Indirekta jobb Entreprenörer och underleverantörer. 

3. Skogsägare Virkesleverantörer vars intäkter räknats om till årsarbeten.

4. Jobb i handel och service De direkt och indirekt anställdas andel i servicenäringar. 

5. Jobb i kommun/landsting De direkt och indirekt anställdas andel i offentlig service. 

Holmens samhällsstudier 
är gjorda av konsulten Stig 
Ömalm, Örnsköldsvik, 
i nära samarbete med Holmen 
och respektive kommun. 

Detaljerade beskrivningar 
av Holmens samhällsstudier: 

www.holmen.com/omvarlden
  Norrköping 
  Hudiksvall 
  Hallstavik 
  Workington 
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HOLMENS MILJÖPOLICY innehåller 
principer för miljöarbetet i kon-
cernen och täcker merparten av 
de miljöaspekter som är relevanta 
för Holmen och dess intressenter. 

MILJÖANSVAR . Koncernens 
styrelse och VD samt cheferna 
för affärsområdena har ett över-
gripande ansvar för miljön. Det 
operativa miljöansvaret ligger 
hos plats- och skogschefer. 

Koncernens miljöchef leder 
Holmens miljöråd, samordnar 
miljöinsatserna, tar initiativ till 
och driver samverkansgrupper 
inom koncernen.

KONTROLL AV MILJÖARBETET. 
Den industriella verksamheten 
kontrolleras regelbundet av 
miljömyndigheterna som bland 
annat bevakar att givna villkor 
uppfylls. Besiktningar görs också av 
externa experter. Den skogliga verksam-
heten övervakas av Skogsstyrelsen. 

Miljöledningssystem
och skogscertifi eringar
Mellan åren 1998 och 2003 certifi erades 
miljöledningssystemen enligt ISO 14001 
vid alla enheter liksom i skogsbruket. 
Redan tidigare var kvalitetsledningssys-
temen vid de tillverkande enheterna certi-
fi erade enligt ISO 9001.

Holmens skogsbruk är också certifi erat 
enligt de internationella skogsbruksstan-
darderna FSC (1998) och PEFC (2003). 

ENERGILEDNINGSSYSTEM har börjat införas 
vid de tillverkande enheterna. Hallsta och 
Iggesunds Bruk certifi erades under 2005. 
Arbetet fortskrider och under 2006 kom-
mer också Braviken, Wargön och Iggesunds 
Sågverk att certifi eras. 

KONTROLL AV MILJÖCERTIFIERINGARNA . Alla 
certifi erade system kontrolleras regelbundet 
av externa revisorer, som i detalj studerar 
hur systemens krav uppfylls. 

LEVERANTÖRSBEDÖMNING . Arbetet med att 
ta fram ett koncerngemensamt system för 
att bedöma leverantörernas kvalitets- 
och miljöarbete pågår. Samordningen av 
Holmens inköpsfunktioner ökar möjlig-
heterna att ställa tydliga miljö- och kvali-
tetskrav på alla leverantörer.  

Samverkansgrupper
MILJÖRÅDET verkar för att miljöpolicyn till-
lämpas, hanterar ärenden som hänskjutits 
från samverkansgrupperna och bereder 
policyfrågor.

Rådet är sammansatt av miljöansvariga 
på affärsområdena och bruken och leds av 
koncernens miljöchef. 

ELRÅDET lägger fast riktlinjer för handel 
och användning av elenergi samt hanterar 
frågor som har med handeln av elcertifi kat 
och utsläppsrätter att göra. Elrådet består 
av representanter för koncernens fi nans- 

Arbetssätt
Holmens miljöpolicy anger hur miljöansvaret i koncernen fördelas och 
miljöarbetet bedrivs. Verksamheten kontrolleras av miljömyndigheterna 
och de för miljöledningssystemen ackrediterade revisorerna. 

Miljö-
ansvar

Skogscertifi eringarna enligt PEFC och FSC 
kontrolleras  av ackrediterade, oberoende 
miljörevisorer. Här är det SSCs (Svensk Skogs-
Certifi ering) miljörevisor Björn Österlöf som 
tillsammans med Maria Björk och Mats Nilsson 
från Holmen kontrollerar ett avverkat område.
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HOLMEN HAR ARBETAT med att minska 
verksamhetens miljöpåverkan sedan slutet 
av 1960-talet. Det har lett till att utsläp-
pen idag ofta ligger på bara några procent 
av vad de var då. Vattenmiljöerna invid 
bruken har förbättrats högst avsevärt. Idag 
bedrivs miljöarbetet kontinuerligt genom 
att väga in miljöaspekter i alla projekt och 
konsekvent satsa på teknik och utrustning 
som innebär lägre miljöpåverkan än dem 
de ersätter. 

Med detta tänkande har miljö förvand-
lats från en ”särskild fråga” till något som 
beaktas på samma sätt som övriga produk-
tionsfrågor. Miljö har blivit en del av det 
vardagliga arbetet – helt enligt intention-
erna i de certifi erade miljöledningssystemen.

ENERGI- OCH RESURSANVÄNDNING är aspekter 
som fi nns med i så gott som alla projekt i 
koncernen. I dessa globalt viktiga miljö-
frågor har Holmen mycket goda grundför-
utsättningar. Tillverkningen utgår från den 
förnybara råvaran virke och cirka hälften 
av värmeenergin produceras med hjälp av 
biobränslen. Den höga andelen biobränsle 
har fl era orsaker, dels att tillgången fi nns 
naturligt vid sulfatmassabruket, dels en 
strävan under lång tid att minska oljean-
vändningen och tillvarata spillvärme i så 
hög grad som möjligt. Biobränslepannor 
fi nns idag vid de fl esta vedförbrukande 

anläggningar och eldas med såväl bark 
och vedrester som inköpta biobränslen. 

OCKSÅ ANVÄNDNINGEN AV virke, kemikalier, 
insatsvaror och vatten står högt på dag-
ordningen. Det är en tydlig strävan att 
i all tillverkning öka vedutbytet och där-
med ”få ut” så mycket papper/kartong 
som möjligt. Samtidigt är det av kostnads- 
och miljöskäl viktigt att minimera använd-
ningen av vatten, kemikalier och andra 
insatsvaror. 

PAPPERSBRUKEN ANVÄNDER stora mängder 
vatten främst för de interna ”transpor-
terna” av utlösta fi brer i systemen och på 
pappersmaskinerna. Vattnet återanvänds 
fl era gånger. Innan det släpps ut befrias det 
från fi ber- och kemikalierester samt utlösta 
näringsämnen i avancerade reningsanlägg-
ningar. Processen är både energikrävande 
och kostsam och det fi nns därför starka 
ekonomiska incitament att göra den så 
effektiv som möjligt.  

MILJÖVILLKOREN ÖVERVAKAS av miljömyn-
digheterna både i form av inspektioner 
och genom att infordra detaljerad statistik 
om produktion och utsläpp. I de fall något 
villkor överskrids leder det till omfattande 
utredningar för att fastställa orsaken och 
förhindra ett upprepande. 

Miljöarbete 2005 

Genom en rad samverkande åtgärder minskar Holmens miljöpåverkan 
gradvis. De pågående diskussionerna om världens klimat ökar Holmens 
ansträngningar att förbättra energieffektiviteten. 

och ekonomistab, Holmen Kraft samt 
de stora elförbrukande enheterna. 

ENERGI- OCH KLIMATGRUPPEN utvärderar 
de initiativ som tas såväl internatio-
nellt som nationellt för att bemästra de 
pågående klimatförändringarna. Under 
2005 kartlades möjligheterna att göra 
Holmens energianvändning effektivare. 
Gruppen består av platscheferna vid 
bruken. 

Övriga
samverkansgrupper
Utöver de ovan nämnda grupperna 
fi nns ytterligare samverkansgrupper för 
områden där det är viktigt att samordna 
insatserna. Typiska uppgifter för grup-
perna är kompetensutveckling, erfaren-
hetsutbyte mellan olika enheter och att 
bevaka utvecklingen inom respektive 
ansvarsområde.

LEDNINGSSYSTEM. Gruppen hanterar 
frågor som har med kvalitets-, miljö- 
och energiledningssystem att göra.

TRANSPORTER . Gruppen kartlägger 
Holmens transporter och utreder behov 
och möjligheter att ytterligare minska 
deras miljöpåverkan.

KEMIKALIER. Gruppen hanterar produkt-
säkerhet och lagstiftningsfrågor.

VATTENRENING . Gruppen arbetar för 
att effektivisera brukens anläggningar 
för rening av avloppsvatten. 

AVFALLSHANTERING . Gruppen arbetar 
med att göra enheternas hantering av 
avfall effektivare.  

www.holmen.com/omvarlden

  Miljöpolicy 
  Holmen miljöråd
  Samverkansgrupper
  Miljökompetenser  
  Miljöledningssystem 
  Energiledningssystem
  Certifi eringssystem för skogsbruk

forts på nästa sida
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EN STOR DEL AV MILJÖARBETET handlar om 
att bereda frågor som har med miljövill-
koren att göra. Det är komplexa utred-
ningar som ofta kräver även extern expertis. 
Utsläpp till vatten och luft fi nns alltid på 
agendan liksom frågor om kemikalier, 
buller och energihushållning. Under senare 
år har fossil- och biobränslefrågor fått stor 
uppmärksamhet. En annan aktuell fråga 
är hur det avfall som uppstår, bland annat 
biobränsleaska, ska kunna användas på ett 
miljösäkert sätt i nyttiga tillämpningar. 

UNDER 2005 GENOMFÖRDES en lång rad 
miljörelaterade projekt, utredningar och 
åtgärder. Det nedanstående är ett axplock. 

   Vid fl era bruk genomfördes projekt 
 för att minska förbrukningen av vatten. 

   Åtgärder genomfördes vid fl era bruk för  
 att göra reningen av utsläpp till vatten  
 och luft effektivare. 

  Certifi erade energiledningssystem 
 infördes vid två bruk.  

   Möjligheterna att effektivisera använd- 
 ningen av energi vid Holmens enheter  
 började kartläggas i ett projekt tillsam- 
 mans med Vattenfall.  

   Holmen deltar i handeln med elcertifi kat.
   Holmen deltar i handeln med utsläpps-

 rätter för fossil koldioxid. 
   I fl era projekt studerades möjligheterna 

 att fi nna extern, miljömässigt bra 
 användning för avfall. 

   Flera utredningar gjordes tillsammans 
 med miljömyndigheterna om industri-
 platser som förorenats av nedlagda 
 verksamheter som tillhört Holmen. 

   I den skogliga verksamheten pågår fl era  
 projekt tillsammans med externa skogs-
 forskare med syfte att göra naturvårds-
 åtgärderna i skogen effektivare. 

Mer info om Holmens miljöarbete: 

  Alla Fakta, sid 46 och 47

www.holmen.com/omvarlden 

  Holmen Paper Hallsta
  Holmen Paper Braviken
  Holmen Paper Madrid 
  Holmen Paper Wargön 
  Iggeunds Bruk 
  Workington  
  Iggesunds Sågverk  
  Holmen Skog  
  Holmen Kraft 

 

UTSLÄPP TILL LUFT. Jämfört med 2004 
minskade de totala utsläppen under 
2005, för stoft med så mycket som 
35 procent och för svaveldioxid med 
20 procent.

Minskningen beror främst på att 
förbränningsutrustningen vid fl era bruk 
trimmades och att en ny panna instal-
lerades vid Iggesunds Bruk för förbrän-
ning av illaluktande gaser.

Utsläppen av fossil koldioxid låg 
kvar på samma nivå som året innan.

UTSLÄPP TILL VATTEN . Utsläppen av sus-
penderande ämnen, kväve och fosfor 
låg kvar på samma nivå som året innan. 
Däremot ökade utsläppen av COD något, 
huvudsakligen på grund av fl era strömav-
brott vid Workington som satte ned verk-
ningsgraden i brukets reningsanläggning. 

AVFALL . Mängden deponerat avfall 
minskade jämfört med året innan och 
har sedan 2001 minskat med drygt 50 
procent. Av det avfall som inte kan 
användas för energiproduktion nyttig-
gjordes drygt 80 procent på annat sätt, 
både internt och externt.

ÖVERSKRIDANDEN OCH KLAGOMÅL . Vid 
några enheter överskreds riktvärdena 
för utsläpp till luft och vatten. Miljö-
villkorens gränsvärden klarades dock 
i samtliga fall. Miljömyndigheterna 
informerades och åtgärder vidtogs 
för att förhindra upprepning. Ett fåtal 
klagomål över buller och lukt fram-
fördes av närboende till några av 
fabrikerna. Se också Miljöarbete: 
www.holmen.com/omvarlden.

Miljöarbete 2005, forts 
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DIREKTA MILJÖINVESTERINGAR . Kostnaderna för ut-
släppsbehandlande investeringar, till exempel olika 
typer av reningsutrustning. 

INTEGRERADE MILJÖINVESTERINGAR . Kostnader för 
utsläppsförebyggande investeringar. Bland annat kan 
det handla om att äldre processutrustning byts mot 
ny med bättre miljöprestanda.  

INTERNA OCH EXTERNA MILJÖKOSTNADER inkluderar 
kostnader för personal, drift, underhåll, tillsyn, 
miljöadministration, utbildning, marksanering och 
miljökonsulter. 

KAPITALKOSTNADER . Avskrivningar för till exempel 
reningsutrustning. 

MILJÖSKATTER OCH AVGIFTER . Till exempel skatt på 
deponerat avfall, koldioxidskatt och avgift för utsläpp 
av kväveoxider. 

SKOGSBRUKETS MILJÖKOSTNADER beräknas som värdet 
på det virke som av miljöskäl inte avverkas. Miljö-
åtgärderna i Holmens skogsbruk innebär att minst fem 
procent av den produktiva skogsmarksarealen undantas 
helt från brukande och att totalt cirka tio procent av 
den möjliga volymen inte tas ut. Det årliga bortfallet 
av intäkter värderas till cirka 50 mnkr. 

TILLDELADE UTSLÄPPSRÄTTER för fossil koldioxid 
användes under 2005 till största delen i den egna 
produktionen. Överskottet medförde ett redovisat 
resultat på 12 mnkr.

ELCERTIFIKAT för förnybar el såldes under 2005 till ett 
värde av 56 mnkr (2004: 67).   

 Miljöinvesteringar, mnkr 2005 2004

 Direkta (utsläppsbehandlande) 70 46
 Integrerade (utsläppsförebyggande) 53 16

 Totalt  123  62
 Under 2005 motsvarade miljöinvesteringarna 4 (5) procent 
 av Holmens totala investeringar. 

 Miljökostnader, mnkr 2005 2004

 Interna och externa1)  170 170
 Kapital   75   80
 Miljöskatter och –avgifter  70   61
 Skogsbruk  50   50

 Totalt  365 361
 1) Inkluderar samtliga affärsområden samt miljöfunktionen 
 vid koncernstab Teknik. 

www.holmen.com/omvarlden 

  Holmens syn på intäkter av miljövård

Holmen redovisar miljökostnader i enlighet 
med Statistiska Centralbyråns (SCB) riktlinjer. 
 

KEMIKALIER ÄR NÖDVÄNDIGA i till-
verkningen och för att ge produk-
terna specifi ka egenskaper. Vissa 
kemikalier används i stora mäng-
der, medan andra förekommer 
i endast mycket små kvantiteter. 
Vid Holmen Skogs plantskolor 
används kemiska medel för att 
förhindra att plantorna angrips 
av svamp och insekter. Samman-
lagt använder Holmen ett par 
hundra olika kemiska produkter.  

ENDAST GODKÄNDA KEMIKALIER . 
Kemikaliegrupper fi nns vid 
samtliga Holmens pappers- och 
kartongbruk. Dessa avgör vilka 
kemikalier som får användas. 
Kemikalierna bedöms ur aspekter 
som teknisk funktion, produkt-
säkerhet, arbetsmiljö och yttre 
miljö. 

Holmen deltar i arbetet med att 
vidareutveckla den branschge-
mensamma databas för kemika-
lier som fi nns i Sverige. Även de 
brittiska och spanska enheterna 
deltar i arbetet.

VILKA KEMIKALIER ANVÄNDS? 
Holmen redovisar varje år den 
fullständiga kemikalieanvänd-
ningen till miljömyndigheterna. 

NY KEMIKALIELAG. EUs nya 
regelverk (REACH) kommer att 
skärpa kraven på tillverkare och 
importörer av kemikalier att göra 
riskbedömningar. Holmen har 
påbörjat arbetet med att anpassa 
användningen av kemikalier till 
den nya lagstiftningen. Frågan 
hanteras av koncernens samver-
kansgrupp för kemikalier. 

Kemikalier 
Tillverkningen av papper och kartong kräver förutom ved, 
energi och vatten även kemikalier. EUs nya regelverk för 
kemikalier (REACH) är planerat att införas under 2007 
och kommer att gälla i alla medlemsländer. 

Buller 

HOLMEN HAR MÄTT bullret vid 
anläggningarna. Samtliga en-
heter ligger under eller i närheten 
av de tillåtna värdena i miljö-
villkoren. I Sverige har buller 
länge varit en fokuserad fråga. 
Det har lett till att Holmens 
svenska enheter kunnat minska 
bullernivåerna avsevärt under 
de senaste tio åren. Bland annat 
har detta gjorts genom att be-
akta buller när äldre utrustning 
ersatts av ny men också genom 

bullerdämpande åtgärder av 
olika slag. 

OCKSÅ I STORBRITANNIEN och 
Spanien har buller under de 
senaste åren blivit en allt vikti-
gare miljöaspekt. Under 2005 
analyserades bullersituationen 
vid Workington och Holmen 
Paper Madrid. Det resulterade 
bland annat i att bullerskydd 
ska byggas vid Madridan-
läggningen. 

Så gott som alla industrier bullrar. Buller ingår därför 
som aspekt i miljövillkoren vid Holmens svenska 
anläggningar. Genom olika bullerdämpande åtgärder 
kan störningar i närliggande områden begränsas 
eller eliminieras.  

Miljökostnader
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Vid tillverkningen uppstår olika typer 
av avfall. Vissa förbränns, andra 
återvinns som material eller depo-
neras. Farligt avfall tas om hand av 
auktoriserade återvinningsföretag. 

HOLMEN STRÄVAR EFTER att minimera mäng-
den avfall och nyttiggöra så stor andel som 
möjligt. Lagar, avfallsskatter och kostnader 
för deponering gör det också angeläget 
att göra hanteringen av avfall så kostnads-
effektiv som möjligt. 

Holmen deltar i fl era branschprojekt för 
att fi nna alternativ användning för avfall. 

Vid alla Holmens enheter tillämpas 
källsortering. Anställda och entreprenörer 
utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna. 
En koncerngemensam grupp arbetar för 
att effektivisera avfallshanteringen vid 
enheterna.

Avfall hanteras på olika sätt  
Det avfall som uppstår vid tillverkningen 
kan grovt delas in i fyra kategorier:

BRÄNNBART AVFALL SOM NYTTIGGÖRS. 
Används huvudsakligen för att framställa 
värmeenergi i anläggningarnas fastbränsle-
pannor. Vissa typer kan efter behandling 
användas som jordprodukter. 

EJ BRÄNNBART AVFALL SOM NYTTIGGÖRS. 
Under de senaste åren har ett fl ertal projekt 
genomförts med syfte att fi nna alternativa 
användningsområden för det ej brännbara 

avfallet. Bland annat har aska provats som 
vägbyggnadsmaterial, till att täcka depo-
nier med, som jordförbättringsmedel och 
som ersättning för cement. 

EJ BRÄNNBART AVFALL SOM DEPONERAS. Som 
följd av det framgångsrika arbetet med att 
fi nna alternativa användningsområden har 
mängden deponerat avfall minskat med 
drygt 50 procent sedan år 2001. 

FARLIGT AVFALL utgörs bland annat av spill-
oljor, kemikalierester, lysrör och liknande. 
Det farliga avfallet tas om hand av aukto-
riserade återvinningsföretag som destruerar 
det under kontrollerade former. 

Aktuella avfallsprojekt 
IGGESUNDS BRUK . Aska, slam och renseri-
grus används sedan 2004 för täckning av 
kommunala deponier i Hudiksvallsom-
rådet. Tidigare deponerades dessa avfalls-
typer i brist på meningsfull användning. 

HOLMEN PAPER MADRID. Slammet från 
avsvärtat returpapper används som bränsle 
och bindemedel vid tillverkning av bygg-
stenar. Slammet blandas med lera och 
bidrar till att ge byggstenarna goda 
isolerande egenskaper.

HOLMEN PAPER BRAVIKEN. 
Ett fl erårigt samarbets-
projekt med ett gruv-
företag i Zinkgruvan 
börjar nu ge resultat. 
Istället för att använda 
cement som bindemedel 
då nedlagda gruvorter 
gjuts igen, testas i 
stor skala aska från 
Bravikens fastbränsle-
panna, vars bindande egenskaper liknar 
cementens. Förutom fördelarna med att 
nyttiggöra aska som tidigare måst depo-
neras har det minskade behovet av cement 
miljöfördelar. Framställning av cement är 
energikrävande och den kalksten som 
utgör råvara är en ändlig resurs. 

www.holmen.com/omvarlden

  Olika typer av avfall 
  Så använder Holmen avfall 
  Forskning om avfall

Avfall 

65%

30%

5%

0,1%Farligt avfall
– Spillolja, kemikalier, mm

Ej brännbart avfall 
som deponeras 

Ej brännbart avfall, som nyttiggörs
– Aska och reningsslam

Brännbart avfall som nyttiggörs
– Bark, vedrester, returpappersavfall

Slam från avsvärtningen av returpapper vid Holmen Paper Madrid används både 
som bränsle och bindemedel vid tillverkningen av byggstenar. 

Som ett resultat av Holmens arbete med att nyttiggöra avfall har andelen deponerat avfall 
minskat till bara fem procent. Se också sid 46–47.
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AFFÄRSOMRÅDENA i Holmen-koncernen 
ansvarar för transporterna av produkter 
från bruken till kunderna. Holmen Skog 
organiserar transporterna av virke från 
egna skogar och privata skogsägare till 
bruken liksom för det virke som impor-
teras. I Storbritannien sköter Iggesund 
Paperboards bruk i Workington transpor-
terna av virke till bruket. För transporterna 
av övriga råvaror och förbrukningsmateriel 
svarar respektive leverantör.

FARTYG . 60 procent av det totala transport-
arbetet (tonkilometer) i Holmen sker med 
fartyg. Långtidschartrade fartyg transpor-
terar produkter från bruken till hamnar 
på kontinenten och i Storbritannien. 
På återvägen från Storbritannien transpor-
terar de returpapper till Holmen Papers 
anläggningar. 

JÄRNVÄG utnyttjas framförallt för transport 
av produkter till Sydeuropa och i viss mån 
också för inkommande råvaror. Holmen 
Skog etablerade under 2005 en daglig järn-
vägsförbindelse från Nässjö till Hallstavik 
för stormfällt virke. 

LASTBILAR är det huvudsakliga transport-
medlet för virkestransporterna från skogen 

till bruken. För transporterna av produkter 
från hamnterminalerna på kontinenten 
och i Storbritannien till kunderna är last-
bilar oftast det enda alternativet. Samma 
sak gäller också inom Sverige. 

Så arbetar Holmen 
med transporter
Holmen strävar efter att effektivisera trans-
porterna och minska den miljöpåverkan 
de ger upphov till. Transportmiljögruppen 
sammanställer transportdata. Energiför-
brukning och utsläpp kvantifi eras och 
bildar underlag för förslag till förbättringar.  

Sedan mitten av 1990-talet har ett antal 
omfattande transportstudier och livscykel-
analyser genomförts. De har resulterat i en 
rad åtgärder och modifi eringar av trans-
portuppläggen. 

ÅTGÄRDER 2005. Motorerna i två av Holmen 
Papers sex långtidschartrade båtar bygg-
des om vilket kommer att minska såväl 
bränsleförbrukningen som utsläppen av 
koldioxid och kväveoxider.

Den järnvägsförbindelse som etablerades 
för transporterna av stormfällt virke från 
Nässjö till Hallstavik kommer att 
bli bestående. 

www.holmen.com/omvarlden

  Holmens åtgärder 
  Transportstudier i Holmen

Transporter
Holmen arbetar fortlöpande för att begränsa den miljöpåverkan som 
transporterna av råvaror och produkter ger upphov till. Under de senaste 
tio åren har fl era omfattande studier genomförts som lett till allt effektivare 
transportupplägg och lägre miljöpåverkan. 

Nedlagda verksamheter 
I Sverige gäller miljöbalken för 
alla slags områden och anlägg-
ningar som är så förorenade 
att de kan påverka miljön och 
människors hälsa. 

VID NÅGRA NEDLAGDA SÅGVERK och industrier 
som tidigare drivits av Holmen fi nns kvar-
stående miljöfrågor i form av markföro-
reningar. De kräver undersökningar och 
eventuellt också åtgärder. Arbetet genom-
förs i samråd med miljömyndigheterna. 

HÅSTAHOLMEN OCH STOCKA . Under 
2005 undersöktes marken vid de 
tidigare sågverken i Håstaholmen 
och Stocka, vilka lades ned 1989 
respektive 1995. Marken är på båda 
ställena förorenad med träskydds-
medel. Undersökningarna fortsätter 
under 2006 då också behovet av 
saneringsåtgärder ska utredas.

STRÖMS BRUK . Marken vid den sedan 
1982 nedlagda sulfi tfabriken under-
söktes. Delar av området är förore-

nade med ämnen som är karakteris-
tiska för den tidigare verksamheten. 
Ytterligare undersökningar kommer 
att göras under 2006.

LODDBY. Området vid den sedan 
1977 nedlagda sulfi tfabriken i 
Loddby utanför Norrköping kom-
mer att undersökas under 2006.

www.holmen.com/omvarlden

  Miljöbalkens krav

  Aktuella ärenden 

Holmens transporter inom Europa
Fördelningen baseras på utfört transportarbete (tonkilometer) 
där transporter av virke, returpapper, kemikalier, bränslen, 
avfall och färdiga produkter inkluderats.

Järnväg

Lastbil 
36%

Fartyg 
60%

 4%

Holmen etablerade en daglig järnvägsförbindelse 
för transporterna av stormvirke till Hallsta. Med 
glesare turtäthet kommer den att bli permanent. 
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Ekonomisk
utveckling

MARKNADERNA FÖR PAPPER och kartong i 
Europa är relativt mogna och tillväxten 
för Holmens produkter har i genomsnitt 
legat på några procent per år den senaste 
tioårsperioden. 

Holmens mål är att växa mer än mark-
naden. Tillväxten sker främst organiskt 
genom att förbättra produkterna och öka 
produktionen. Men även selektiva förvärv 
kan göras, vilket köpet av det returfi ber-
baserade tidningspappersbruket i Madrid 
2000 är ett exempel på. Det har nu byggts 
ut med ytterligare en pappersmaskin som 
togs i provdrift vid årsskiftet 2005/2006 
och på sikt höjer kapaciteten med 300 000 
ton/år. 

BAKOM UTBYGGNADSBESLUTET ligger de 
snabbt växande marknaderna för tidnings-
papper i södra Europa. I Spanien ökade 
förbrukningen med 17 procent under 2005. 
Holmens strategi är att bli ledande leveran-
tör av tidningspapper till Sydeuropa från 
bruket i Madrid. Tidningspapper från Bra-
viken och Hallsta kommer i ökad omfatt-
ning att försörja marknaderna i nordvästra 
Europa. Holmen Paper får därmed två 
nav, ett i norra och ett i södra Europa med 
korta transportavstånd till kunderna.

INVESTERINGARNA INOM kartongområdet 
inriktas på att befästa positionen som 
ledande leverantör inom det högsta kva-
litetsskiktet. Det handlar främst om att 
genom kontinuerlig produkt- och process-

utveckling höja kvaliteten på kartongen. 
Under senare år har kvalitetsinvesteringar 
genomförts vid såväl Iggesunds Bruk som 
anläggningen i Workington, Storbritannien. 
Under 2005 beslutade Holmens styrelse att 
under en tvåårsperiod genomföra investe-
ringar vid Iggesunds Bruk för att ytterligare 
höja kartongens kvalitet. 

UNDER DE SENASTE FEM ÅREN har de euro-
peiska pappers- och kartongtillverkarna 
mött vikande efterfrågan. Priserna har varit 
pressade samtidigt som kostnaderna för 
insatsvaror stigit. Den svaga dollarkursen 
försämrade också möjligheterna att expor-
tera produkter utanför Europa.  

HOLMEN HAR UNDER DESSA besvärliga år 
ändå nått resultat som ligger inom ramen 
för de uppsatta fi nansiella målen. Koncer-
nens avkastning har under hela perioden 
överträffat den marknadsmässiga kapital-
kostnaden med ett par procentenheter. 

Skuldsättningsgraden, som enligt de 
fi nansiella riktlinjerna ska ligga mellan 
0,3 och 0,8 var vid årsskiftet 0,41. Skuld-
sättningsgraden har under de senaste åren 
legat i underkant av målet. 

Samtidigt har Holmen lämnat en ordina-
rie utdelning som i genomsnitt uppgått till 
sex procent av det egna kapitalet för perio-
den 2001–2005. Därutöver var fi nanserna 
så starka att det var möjligt att göra extra 
utdelningar 2001 och 2004. 

Perspektiv på ekonomin
I enlighet med koncernstrategin utvecklar och befäster Holmen posi-
tionerna inom kärnområdena tidnings- och journalpapper och kartong. 

Mer info om Holmens ekonomi: 

  Femårsöversikt, sid 49

  Holmen 2005 inklusive årsredovisning

www.holmen.com  

Rörelseresultat
%

Rörelseresultat
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Exkl. överlåtna verksamheter och
jämförelsestörande poster.
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Marknadsläget var starkt för alla 
Holmens produkter under 2005. På 
grund av kraftigt ökade kostnader 
för energi och andra insatsvaror 
blev dock resultatet i stort sett oför-
ändrat jämfört med året innan. 

HOLMEN PAPER. Efterfrågan på tidningspap-
per i Europa steg med drygt en procent jäm-
fört med året innan. Utvecklingen för MF 
Special (MF Journal, färgat tidningspapper 
och telefonkatalogpapper) var mycket god. 
Marknaden växte med fyra procent. Där-
emot minskade marknaden för SC-papper 
något. Ett undantag var Holmen Papers nya 
bestrukna kvaliteter från Wargön och Mad-
rid som togs emot positivt på marknaden.

IGGESUND PAPERBOARD. Marknaden för ny-
fi berbaserad kartong i Europa ökade med 
tre procent, främst beroende på stark 
utveckling i östra Europa. Sommarens kon-
fl ikt på den fi nska arbetsmarknaden gjorde 
att landets kartongbruk, med 40 procent 
av den europeiska kapaciteten, stod stilla 
under sju veckor. Detta påverkade hela 
kartongmarknaden med bland annat ökad 
efterfrågan hos övriga tillverkare som följd. 

Leveranserna från Iggesund Paperboard 
minskade med två procent på grund av låg 
produktion första halvåret. 

IGGESUND TIMBER. Balansen mellan ut-
bud och efterfrågan på trävaror i Europa 
förbättrades. Effekterna av stormen i södra 
Sverige minskade utbudet av trävaror, 
framförallt furuträvaror. 

Iggesund Timbers leveranser av furuträ-
varor ökade med cirka 17 procent. 

HOLMEN SKOG. Leveranserna av massaved 
och timmer till koncernens anläggningar 
uppgick till 4,5 (4,4) miljoner fastkubikme-
ter. Avverkningarna i Holmens egna skogar 
minskade till 2,3 (2,6) miljoner kubikmeter, 
främst beroende på att avsevärda resurser 
omlokaliserades till södra Sverige för att ta 
hand om stormfälld skog hos koncernens 
virkesleverantörer. Holmen Skog anskaf-
fade sammanlagt drygt tio miljoner kubik-
meter virke varav 55 procent levererades 
till externa kunder.  

Anställda 

Aktieägare

Försäljning till kunder 
16 319 miljoner kronor

Investeringar och förvärv

Holmens verksamhet 2005 fördelad på intressenter
Kunder

Leverantörer

Anställda

Långivare

Staten

Aktieägare

Försäljning av papper, kartong, virke och trävaror

Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m

Löner och sociala kostnader

Räntor

Skatter

1 715
1 486

1 705

736

19

1 291

3 103

67

Nettoresultat

Varav utdelas
Kvar i företaget

16 319
–11 828

–2 518

–233

–484

1 256

932
324

Miljoner kronor

Miljoner kronor

Långivare
Staten

Leverantörer

1%
3%

8%

15%

73%

2001 2002 2003 2004 2005

Investeringar Förvärv

HOLMEN KRAFT. Energimarknaden påverka-
des av kraftigt höjda priser på olja, natur-
gas och kol. Elpriserna påverkades också 
av ökade kostnader som följd av den nya 

handeln med utsläppsrätter för koldioxid. 
Holmens förbrukning av el i Sverige 

ökade med cirka en procent. 

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, mnkr  

 Nettoomsättning Rörelseresultat
 2005 2004 2005 2004
Holmen Paper  8 442 7 814 637 487
Iggesund Paperboard  4 860 4 877 626 809
Iggesund Timber  460 492 13 5
Holmen Skog  3 858 3 780 537 586
Holmen Kraft  1 480 1 258  301 178
Koncerngemensamt och övrigt – – -141 -113

 19 100 18 221 1 973 1 952
Internleveranser -2 781 -2 568 – –  

Koncernen 16 319 15 653 1 973 1 952 

Holmen 2005



4 4  H O L M E N  O C H  O M V Ä R L D E N  2 0 0 5

Fakta

Hektar
10 000 m2, 100 x 100 m.

m3fub
Kubikmeter fast mått under bark; verklig 
volym (det vill säga inget tomrum mellan 
stockarna) av helstam eller stamved 
exklusive 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
Värmeenergi, 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.

Mnkr
Miljoner svenska kronor.

Enheter och förkortningar

De fakta som redovisas på detta och 
de båda följande uppslagen är sådana som 
Holmen enligt lagar, förordningar och avtal 
redovisar till myndigheterna. Vissa uppgifter 
har tagits fram specifi kt för denna redovisning. 

Underlaget till det som redovisas under 
rubriken Produktion och miljö på nästa uppslag 
är hämtat från de uppgifter som Holmen redo-
visar till de miljöövervakande myndigheterna 
i respektive land. På grund av att en del 
faktauppgifter tas fram redan i slutet av det 
år de beskriver kan de avvika något från de 
defi nitiva uppgifter som tillställs myndigheterna. 

Den ekonomiska femårsöversikten på sidan 49 
är hämtad ur Holmens årsredovisning för 2005.
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   Sverige Koncernen
  2005 2004 2005  2004

Anställda    

Medelantal 3 735 3 811 4 868   4 897
 varav kvinnor, (%) 17,1 17,2 18,0  17,4
Medelålder 46,4 46,0 45,4  45,2
Pensionsålder (genomsnitt av olika typer av pensioneringar) 62,2 62,1 –  –

Sjukfrånvaro, %    
Totalt 5,5 5,7 5,0  5,2
 varav
 längre än 60 dagar 3,2 3,6 –  –
 anställda 29 år och yngre 2,6 2,5 –  –
 anställda i åldern 30–49 år 4,6 4,9 –  –
 anställda äldre än 50 år 7,2 7,6 –  –
 män 5,0 5,4 –  –
 kvinnor 7,5 7,2 –  –
Friskhetsindex (andel medarbetare utan sjukdagar det senaste året)    41,0 44,0 –  –

Jämställdhet, %    
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer 9,0 9,2 9,2  8,9
Andel kvinnor på kvalificerade befattningar 13,6 14,0 –  –
Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade de senaste tre åren 24,7 24,0 23,2  –

Utbildning, %    
Grundskola 24,1 25,4 24,6  24,3
Gymnasium 62,0 61,3 58,3  58,7
Universitet, minst två år 13,9 13,3 17,0  16,8
Rekryterade med universitetsutbildning, 
 andel av alla nyanställda de senaste tre åren 38,2 33,0 37,8  –
Rekryterade kvinnor med universitetsutbildning, 
 andel av alla nyanställda kvinnor de senaste tre åren 53,4 49,0 –  –

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

Arbetsolyckor och tillbud, antal/1 000 anställda    
Tillbud 189 175 236  204
Arbetsolyckor, mindre än 8 timmars frånvaro 99 71 117  104
Arbetsolyckor, mer än 8 timmars frånvaro 23,2 23,5 26,1  28,5

Facklig samverkan, %    
Enheter med oberoende fackföreningar 100 100 100  100
Enheter med skyddskommitté 100 100 100  100 
Facklig anslutningsgrad 95 – 85  –   

Nyckeltalsredovisningen är mer utvecklad för Holmens svenska enheter än 
för de utländska enheterna. Därför saknas vissa nyckeltal för koncernen.

Personal
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  Totalt Hallsta Braviken Wargön Madrid 
  2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

Produktion, 1000 ton 

Tidningspapper, standard 890 808 235 229 529 449 – – 126 130 
MF Special 584   651 357 355 212 282 – – 15 14 
SC-papper 133 136 133 136 – – – – – – 
Bestruket tryckpapper 166 144 – – – – 142 129 24 15 
Kartong1) 493 502 – – – – – – – – 
Sulfatmassa, interna och externa lev. 60 67 – – – – – – – – 
Trävaror, 1 000 m3 222 205 – – – – – – – – 

Råvaror, 1000 ton
Ved, milj m3fub 4,84 4,77 1,30 1,31 1,00 0,98 0,14 0,11 – – 
Inköpt massa/kartong 209 202 43,7 42,5 10,5 10,0 41,0 42,1 – – 
Returpapper 679 658 105 104 353 348 – – 221 206 
Plastgranulat 2,9 2,7 – – – – – – – – 
Vattenförbrukning, milj m3 93 – 16,3 – 23,2 – 7,3 – 2,2 – 
Processavloppsvatten, milj m3 62 61 8,0 8,6 11,5 11,3 5,3 4,9 1,7 1,6 
Kemikalier3) 166 171 25,4 24,8 34,2 33,6 17,2 15,9 7,0 6,1 
Fyllmedel, pigment 253 254 103 102 27,0 26,6 46,1 41,3 10,0 9,9 

Värmeenergi, TJ
Biobränsle 
 Returlutar 5 990 6 140 – – – – – – – – 
 Bark, ved 4 670 4 510 1 470 1 400 1 235 1 150 380 289 – – 
Återvunnen i TMP-processen5) 3 340 3 380 1 848 1 870 1 495 1 510 – – – – 
Fossila bränslen
 Olja, gasol 3 630 3 870 830 1 020 990 1 070 407 349 – – 
 Naturgas 2 540 2 330 – – – – – – 2 450 2 250 
Inköpt 2 070 2 050 – – – – 3246) 4006) – – 

Elenergi, GWh
Egenproducerad vattenkraft  1 236 1 054 – – – – – – – – 
Egenproducerad mottryckskraft 557 566 67 76 44 65 17 8 220 190 
Inköpt 3 100 3 240 1 900 1 870 1 690 1 660 170 167 159) 5,09) 

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (räknat som S) 298 385 82 87 16 20 40 37 <1 <1 
Kväveoxider 1 900 1 980 112 129 187 174 52 59 945 980 
Stoft 153 244 17 39 4,2 4,3 8,0 8,0 <1 <1 
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 424 423 67,3 80,0 79,3 79,6 30,3 25,7 136 126 
 Biogen 1 180 1 160 155 161 222 214 48,3 35,5 – – 

Utsläpp till vatten, ton
COD, 1 000 ton 23,8 22,7 2,9 3,0 1,6 1,6 2,1 1,9 0,13 0,09 
Suspenderande ämnen 3 970 3 930 280 230 295 317 140 168 4,0 1,4 
Kväve 323 290 33 34 50 47 41 14 18 19 
Fosfor 25,4 24 2,6 2,8 3,0 2,7 1,3 0,5 0,5 0,2 

Avfall, 1 000 ton
Farligt10) 0,6 0,5  0,02 0,02 0,21 0,16 0,05 0,10 0,03 0,02 
Deponerat (vått) 54 77 20,1 20,4 14,5 27,4 0,05 2,0 8,2 6,3 
Nyttiggjort eller återvunnet11) 317 300 2,8 4,3 111 105 25,0 26,4 100 88,8 

Övriga leveranser
Värmeenergi, TJ 345 369 6112) 6212) – – – – – – 
Tallolja14), 1 000 ton 10,9 12,5 – – – – – – – – 
     

Produktion och miljö
Holmen Holmen Paper

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

2) Ingen uppgift.

3) 100% aktiv substans. 

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

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

6) Överskottsvärme från Vargön Alloys (smältverk). 

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

8) Från Nordanstigs Bostäders fjärrvärmecentral i Strömsbruk. 

9) För leverans utanför enheten. El från Peninsular Cogeneracion (hälftenägt), 143 GWh för 2005 och 167 GWh för 2004. 
 Tillhörande gasförbrukning och utsläpp till luft är inte inkluderade i tabellen. 

F A K TA  

2)
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Iggesunds Bruk Workington Ströms Bruk  Iggesunds Sågverk
2005 2004 2005 2004 2005 2004  2005 2004

– – – – – – –  –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

294 301 233 225 34 31 – –
60 67 – – – – – –

– – – – – – 222 205

1,50 1,50 0,40 0,39 – – 0,50 0,48
– – 78,0 73,8 35,9 33,6 – –
– – – – – – – –
– – – – 2,9 2,7 – –

35,7 – 7,9 – – – <0,02 <0,02
29,0 27,4 6,7 6,7 – – <0,01 <0,01
63,3 64,8 18,6 25,6 0,17 0,17 0,05 0,05
40,1 47,3 27,2 26,5 – – – –

5 990 6 140 – – – – – –
1 340 1 360 – – – – 2494) 3074)

– – – – – – – –

1 380 1 400 – – 1,7 1,7 23 31
– – 87 78 – – – –
– – 1 7407) 1 6407) 6,88) 6,58) – –

– – – – – – – –
209 227 – – – – – –
209 231 334 338 6,8 9,7 18 18

160 240 <0,05 <0,05 – – 0,4 0,5
580 620 7,0 6,0 – – 14 12
120 190 <0,05 <0,05 – – 3,3 2,7

105 105 4,6 4,1 0,12 0,10 1,7 2,2
731 727 – – – – 19,7 19,8

7,9 8,0 9,2 8,1 – – – –
1 240 1 250 2 010 1 960 – – – –

120 125 61 51 – – – –
12 13 6,0 5,0 – – – –

0,25 0,20 0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
10,6 20,1 0,22 0,26 – – – 0,01
34,8 31,9 37,9 38,3 5,5 5,6 – –

28413) 30713) – – – – – –
10,9 12,5 – – – – – – 

Iggesund Paperboard Iggesund Timber Holmen Skog

Total landareal  1 275 000 hektar
  varav 
 – produktiv skogsmark 1 035 000 hektar
 – avsatta naturområden 65 000 hektar 
Virkesförråd 111 m3sk per hektar
Virkesförråd, totalt 114 800 000 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 2005 2004

Totalt, brutto 10,1 9,8
  varav från
  – egen skog 2,3 2,6
  – övriga svenska skogsägare 7,2 6,7
  – import  0,6 0,5

Virkesleveranser, miljoner m3fub

Till Holmens enheter 4,5 4,4
Extern försäljning 5,7 5,4

Skogsskötsel, hektar

Markbehandling 12 275 11 300
 därav hyggesbränning 244 323
Återbeskogning 11 500 12 300
varav, %
   Plantering 76  75
   Frösådd 17 16
   Naturlig föryngring
   – under fröträd 6 8
   – under skärmträd 1 1

Plantproduktion
Miljoner plantor 27 27

Iggesund Paperboard – arkningsanläggningar

Valence, Frankrike och Utrecht, Nederländerna. Under 
2005 arkades och distribuerades 65 000 (2004: 69 800) 
ton. Råvaran bestod av 71100 (76 100) ton kartong från 
Iggesunds Bruk och Workington samt 100 (105) ton för-
packningsplast. Energianvändningen (naturgas) uppgick till 
2,1 (2,5) TJ och för el till 2,3 (2,5) GWh. Utsläppen av fossil 
koldioxid till luft från anläggningarna var 118 (139) ton. 
Totalt 21 (22) ton avfall gick till förbränning.  

10) Vid Holmen Paper Braviken, Holmen Paper Wargön och Skärnäs hamnterminal är man skyldig 
 att ta hand om oljehaltigt avfall för de båtar som angör hamnen. För 2005 uppgick mängden av 
 denna typ av avfall till 1 330 (883) ton från de tre hamnarna.

11) Avfall använt bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning 
 av jordprodukter. 

12) Överskottsvärme för leverans till fjärrvärmenätet i Hallstavik. 

13) 272 TJ för leverans till Iggesunds Sågverk. Motsvarande bränsleenergi för att producera värmen 
 och tillhörande utsläpp till luft redovisas under Iggesunds Sågverk.12 TJ som överskottsvärme 
 för leverans till fjärrvärmenätet i Iggesund.

14) För leverans till kemikalieindustrin.  

Kubikmeter virke per hektar

1948 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Tillväxt och avverkning i Holmens skogar

Allt mer virke i Holmens skogar

Miljoner kubikmeter virke

Avverkningarna i Holmens skogar understiger med god marginal 
den årliga tillväxten i dem. 

Till följd av det sätt som skogarna sköts på blir det stadigt allt mer virke i dem. 

20051999 2000 2001 2002 2003 2004

2,62,7
2,42,4 2,32,52,3

0
20
40
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80
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EUs IPPC-direktiv (Integrated Pollution 
Prevention Control) är ett fundament i 
unionens miljölagstiftning och ska vara 
fullt infört i medlemsländerna senast 
hösten 2007. I Sverige är IPPCs formella 
krav uppfyllda genom Miljöbalken 
(1999). Tillstånden för de anläggningar 
i Sverige som har tillstånd enligt Miljö-
skyddslagen kommer att anpassas till 
IPPC enligt riktlinjer utfärdade 2004.  

CERTIFIERINGAR . Holmen tillämpar 
certifi erade system för miljö- och 
kvalitetsledning samt för skötseln av 
skogarna. Alla system är integrerade 
i verksamheten och revideras årligen.

ISO 14001 OCH ISO 9001 är internationella 
standarder för miljöstyrning och kvali-
tetsledning. 

SS 627750 – (Svensk standard), är ett 
energiledningssystem som successivt 
införs vid Holmens energikrävande 
anläggningar. 

FSC – Forest Stewardship Council – 
är ett internationellt system för skogs-
certifi ering, som stöds av fl era miljö-
organisationer.

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

SKOGSCERTIFIERING I SVERIGE . Alla de 
stora svenska skogsföretagen är certi-
fi erade enligt FSC. Holmen är också 
certifi erat enligt PEFC. En hel del privata 
skogsägare är certifi erade enligt PEFC, 
betydligt färre enligt FSC. 

SKOGSCERTIFIERING I STORBRITANNIEN . 
Alla statligt ägda skogar och merparten 
av de privatägda skogarna är certifi e-
rade enligt FSC. Workington anskaffar 
allt virke från sådana skogar.

www.holmen.com/omvarlden

  Certifi kat

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

Tillstånd och certifi eringar
Tillstånd från miljömyndigheterna År

Holmen Paper Hallsta Miljöskyddslagen 2000
Holmen Paper Braviken  Miljöbalken 2002
Holmen Paper Madrid  IPPC 2006
Holmen Paper Wargön  Miljöbalken 2002
Iggesunds Bruk Miljöskyddslagen 2003
Workington IPPC 2002
Ströms Bruk  Väntas under 2006 bli klassad som anmälningspliktig 
 verksamhet med tillsyn av kommunen
Arkningsanläggningarna Kräver tillstånd bara för ett fåtal parametrar   
Skärnäs hamnterminal Miljöbalken 1999
Iggesunds Sågverk  Miljöskyddslagen 1994
Holmen Kraft Tillstånd enligt Vattenlagen, innehåller också miljövillkor

Certifi eringar ISO 14001 SS 627750 ISO 9001 

Holmen Paper Hallsta  2001 2005 1993
Holmen Paper Braviken 1999 – 1996
Holmen Paper Madrid 2002 – 2000
Holmen Paper Wargön 1999 – 1995
Iggesunds Bruk  2001 2005 1990
Workington  2003 – 1990
Ströms Bruk  2000 – 1990
Iggesunds Sågverk 1999 – 1997
Holmen Skog  1998 – –

Skogscertifi eringar FSC PEFC

Holmen Skog  1998 2003

Miljöcertifi erad skog i Sverige 2005

Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifi erade skogar
 Areal, Andel av all skog,   Antal företag/
 miljoner hektar %  skogsägare

FSC, skogsföretag    9,5 42         6
FSC, privata skogsägare   0,6   3     400
PEFC, skogsföretag   2,9   13         2
PEFC, privata skogsägare   2,5 11 23 500  
Totalt 13,0 57  

Andel certifi erat virke till Holmens anläggningar 2005, %

 Hallsta Braviken  Wargön Iggesunds Bruk Workington  Iggesunds Sågverk

FSC 20 10 10 30 100 50
PEFC 30 15 20 25  – 40
Totalt 20–30 10–20 10–20 20–30 100 40–50
  varav från 
  Holmens skogar    2 6 0 16 – 35

Sifferunderlageet bygger på både verifi erade och uppskattade volymer.
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   Mnkr 2005 2004 2003 2002 2001

Resultaträkning
Nettoomsättning 16 319 15 653  15 816 16 081 16 655
Rörelsens kostnader -13 205 -12 570  -12 306 -12 205 -12 460
Avskrivningar enligt plan -1 167 -1 156  -1 166 -1 153 -1 126
Jämförelsestörande 
poster – – – – -620
Andel i intresseföretags 
resultat 26 25  -6 -10 -3

Rörelseresultat 1 973 1 952 2 338 2 713 2 446
Finansnetto -233 -206  -212 -149 -152

Resultat efter  
fi nansiella poster 1 740 1 746 2 126 2 564 2 294
Skatt -484 -471  -675 -605 -108

Årets resultat 1 256 1 275 1 451 1 959 2 186

Rörelseresultat
Holmen Paper 637 487 747 1 664 2 410
Iggesund Paperboard 626 809 1 001 818 455
Iggesund Timber 13 5 18 -6 -79
Holmen Skog 537 586 516 450 455
Holmen Kraft 301 178 193 -26 49
Koncerngemensamt 
och övrigt  -141 -113 -137 -187 -224

 1 973 1 952 2 338 2 713 3 066
Jämförelsestörande 
poster – – – – -620

Rörelseresultat 1 973 1 952 2 338 2 713 2 446

Balansräkning     
Anläggningstillgångar 23 702 21 354 18 878 19 442 18 661
Uppskjuten skattefordran 321 273 295 194 203
Aktier och andelar 1 739 1 754 1 767 1 721 286
Omsättningstillgångar 5 709 5 149 4 743 4 922 5 366
Finansiella fordringar 132 92 105 54 33
Likvida medel 580 367 570 634 399

Summa tillgångar 32 183 28 989 26 358 26 967 24 948

Eget kapital 16 079 15 635 15 366 15 185 14 072
Uppskjuten skatteskuld 5 143 5 177 4 557 4 370 4 014
Finansiella skulder 
och räntebärande 
avsättningar 7 248 5 335 4 044 4 496 3 593
Rörelseskulder 3 713 2 842 2 391 2 916 3 269

Summa eget kapital 
och skulder 32 183 28 989 26 358 26 967 24 948

   Mnkr 2005 2004 2003 2002 2001

Kassafl öde
Resultat efter 
fi nansnetto 1 740 1 746 2 126 2 564 2 294
Justeringsposter 908 1 031 1 169 1 050 1 679
Betald skatt -516 -378 -727 -472 -248

 2 132 2 399 2 568 3 142 3 725
Kassafl öde från föränd-
ringar i rörelsekapital 339 -68 -125 356 61

Kassafl öde från 
den löpande 
verksamheten 2 471 2 331 2 443 3 498 3 786

Kassafl öde från 
investerings-     
verksamheten -3 029 -1 195 -726 -1 810 -1 669

Förändring av 
fi nansiella skulder 
och fordringar 1 613 1 387 -899 -646 1 790
Nyemission genom 
konvertering och teckning – 474 – – –
Utbetald utdelning -848 - 3 199 -880 -800 -5 518

Kassafl öde från 
fi nansierings-
verksamheten 765 -1 338 -1 779 -1 446 -3 728

Periodens kassafl öde 207 -202 -62 242 -1 611

Nyckeltal     
Rörelsemarginal, %
   Holmen Paper 7 6 10 21 28
   Iggesund Paperboard 13 17 20 17 10
   Iggesund Timber 3 1 3 -1 -11
   Koncernen 12 12 15 17 18
Avkastning, %     
   Sysselsatt kapital  9,0 9,5 12,3 15,5 17,7
   Eget kapital 8,0 7,9 9,7 13,7 16,0
Skuldsättningsgrad 0,41 0,31 0,22 0,25 0,22

Leveranser     
Tidnings- och 
journalpapper, 1 000 ton 1 764 1 731 1 655 1 528 1 525
Kartong, 1 000 ton 492 501 481 453 410
Trävaror, 1 000 m3 229 195 189 220 322

Fr o m 2004 omräknat enligt IFRS. 

Ekonomi
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Ordlista
Arbetsplatsolyckor 
Registreras i två grupper, mindre är åtta timmars 
frånvaro respektive mer än åtta timmars frånvaro.

Askåterföring
Att då det är möjligt och behov fi nns, till skogsmar-
ken återföra den näringsrika askan från ved som 
eldats i biobränslepannor. På så sätt upprätthålls 
ett långsiktigt kretslopp av näringsämnen.

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

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

Biobränsle/bioenergi
Förnybara bränslen som kommer från växtriket, ex-
empelvis ved, inklusive returlutar, bark och tallolja. 
Biogen = härrörande från biobränslen.

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

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

CARPA 
Cartón y Papel Reciclado. Av Holmen helägt bolag 
i Spanien för insamling av returpapper. 

Certifi ering
Granskning gjord av tredje part som visar att 
en identifi erad 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 certifi ering är 
uppfyllda.

COD
Chemical Oxygen Demand. Kemiskt syreförbru-
kande 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 verksamma 
i fl era EU-länder ge de fackliga representanterna 
rätt att bilda ett gemensamt organ.

Extern rening
Rening av avloppsvatten utanför den egentliga 
produktionsprocessen. Det fi nns tre huvudtyper: 
mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Facklig förhandling
Lokal förhandling sker mellan företaget och de 
lokala facken. Central förhandling genomförs av 
ombudsmän på riksplanet.

FBB
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 kreditinstitut och 
räntekostnader från lån tagna hos desamma.

Fosfor (P)
Ett grundämne som ingår i ved. För stor mängd 
fosfor i vattnet kan orsaka övergödning (eutrofi e-
ring) 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; miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt. De företag som certifi eras 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 an-
vänds, till exempel mald marmor och kaolin (lera).

Färskfi ber
Vedfi brer som kommer direkt från avverkade träd. 
Benämns ibland också nyfi ber. Jämför Returfi ber.

Global Compact
FNs Global Compact syftar till att uppmuntra och 
stödja företag att i sin verksamhet utgå från tio 
grundläggande principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och korruption.
www.unglobalcompact.org

GRI
Global Reporting Initiative är en oberoende organi-
sation vars syfte är att skapa globalt accepterade 
riktlinjer för redovisning av relevant och trovärdig 
information om företagens miljörelaterade, ekono-
miska och sociala arbete.
www.globalreporting.org

HR
Personalfrågorna i Holmen samordnas under det 
internationellt etablerade begreppet HR (Human 
Resources).

Högskoleutbildning
Minst två års eftergymnasial utbildning.

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 miljöstyrning som 
tagits fram av ISO, International Organisation for 
Standardisation. En viktig princip i ISO 14001 är 
regelbundna miljörevisioner och gradvis höjning av 
kraven som leder till ständiga förbättringar. 
www.iso.org

Kassafl öde
De faktiska in- och utbetalningarna i koncernen 
avseende exempelvis betalningar från kunder 
samt betalningar till leverantörer, långivare 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 (eutrofi ering), 
algblomning och syretäring.

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

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

Miljöledningssystem
Ett sätt att organisera miljöarbetet enligt fastställda 
rutiner. Miljöledningssystem kräver miljöpolicy, 
miljömål, handlingsprogram, miljöorganisation samt 
även miljörevision där arbetet och de uppnådda 
resultaten kontrolleras. Med den egna miljöpolicyn 
som grund är strävan att uppnå ständiga förbätt-
ringar. ISO 14001 är det vanligaste miljölednings-
systemet.

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).
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Mänskliga rättigheter
Den 10 december 1948 antog FN en deklaration 
om mänskliga rättigheter.
www.un.org/rights

Nettoomsättning
Den fakturerade försäljningen av produkter, virke 
och energi efter avdrag för mervärdesskatt (moms) 
och lämnade rabatter.

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

PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Cer-
tifi cation schemes är ett från början europeiskt 
system för skogscertifi ering, som nu vinner terräng 
även globalt. PEFC arbetar för ett långsiktigt och 
ur alla aspekter uthålligt skogsbruk. I Sverige är 
PEFC- och FSC-standarderna i stort sett identiska. 
www.pefc.org

Produktiv skogsmark
Skogsmark som i genomsnitt kan producera minst 
en skogskubikmeter virke 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 företagens anläggningar i 
Sverige. Cirka en tredjedel köps i Sverige. Resten 
importeras från närliggande länder.

Raffi nör
Utrustning för tillverkning av mekanisk massa genom 
malning av fl is, oftast efter förvärmning av fl isen.

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

Returfi ber
Vedfi brer från återvunnet papper.

RMP – Refi ner-Mechanical Pulp
Massa framställd genom raffi nering av fl is med eller 
utan kemisk eller termisk behandling. Samlingbe-
greppet för all typ av massa framställd i raffi nör. 

Rörelseresultat
Koncernens intäkter från försäljning av produkter, 
virke och energi minus
– kostnader för tillverkning (råvaror, löner till 
   personalen m m)
– kostnader för leveranser till kunder
– avskrivningar på maskiner, byggnader m m.

SBB
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa 
(SBB = Solid Bleached Board).

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

SDC
Skogsbrukets datacentral. Ekonomisk förening 
som svarar för all virkesredovisning i Sverige. 
Utvecklar informationssystem för virkesredovisning 
och virkeshantering.
www.sdc.se

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

Skuldsättningsgrad
Relationen koncernens fi nansiella nettoskuld 
(främst lånat kapital) och det egna kapitalet.

Slipmassa
Massa framställd i en mekanisk process där cel-
lulosafi brerna 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 kapitalet i relation till koncernens totala 
tillgångar.

Stoft
Askpartiklar som bildas vid förbränning av exem-
pelvis bark eller lut.

Sulfatmassa
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas 
under högt tryck och vid hög temperatur med 
s k vitlut (natriumhydroxid och natriumsulfi d). 
Kokvätskan löser upp bindemedlet (lignin) i veden 
så att cellulosafi brerna frigörs.

Suspenderande ämnen (SÄ)
Vattenburna ämnen som består av fi brer och 
partiklar som till stor del kan avlägsnas med ett 
fi nmaskigt fi lter.

Svartlut
Det vid massatillverkning utlösta organiska mate-
rialet. Svartluten (returluten) eldas i sodapannan 
varvid energi utvinns.

Svavel (S)
Ett grundämne som ingår i till exempel svaveldi-
oxid och svavelväte samt andra illaluktande gaser. 
Svavlet i massaindustrins utsläpp härrör huvudsak-
ligen från kok- och blekkemikalier samt olja.

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

Tallolja
Utvinns ur svartlut och används som råvara för till-
verkning av bland annat såpa och färger, 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 granfl is värms och därefter mals i raffi nörer.

Transportarbete (tonkilometer)
Beskriver transportverksamhetens omfattning. 
Transportarbete är synonymt med tonkilometer 
och erhålls genom att multiplicera godsets vikt (ton) 
med den sträcka det transporteras (kilometer). 

Värdeskapande index
Ett viktat medelvärde av alla frågor i medarbetar-
enkäten Holmen Inblick (skala 0–1000).

Övertalighet
Övertalighet uppstår när företagets organisation på 
lång sikt är större än vad som behövs för att driva 
verksamheten enligt fastställd strategi.
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F A K TA  

Fredrik Lundberg
Ordförande. Djursholm.
1951/1988*

Carl Kempe
Vice ordförande. Örnsköldsvik. 
1939/1983

Steewe Björklundh
Hudiksvall. 1958/1998 
Löntagarrepresentant LO

Lilian Fossum
Lidingö. 1962/2004

Magnus Hall
VD och koncernchef. 
Stockholm. 1959/2004 

Torgny Hammar
Hallstavik. 1943/2003
Löntagarrepresentant PTK

Kenneth Johansson
Söderköping. 1958/2004 
Löntagarrepresentant LO

*Födelseår/ledamot sedan år

Magnus Hall
VD och koncernchef
1959/1985*

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

Lars Ericson
Chef för koncernstab Juridik
Styrelsens sekreterare
1959/1988

Thommy Haglund
Chef för koncernstab Personal 
1950/2001

Christer Lewell
Chef för koncernstab Information 
1948/1987

Sven Wird
Chef för koncernstab Teknik
1951/1995 

*Födelseår/anställd sedan år

Hans Larsson
Stockholm. 1942/1990

Ulf Lundahl
Lidingö. 1952/2004

Göran Lundin
Norrköping. 1940/2001

Arne Mårtensson
Djursholm. 1951/1991

Bengt Pettersson
Stockholm. 1938/1994

Suppleanter
Christer Alenius
Vännäs. 1945/2003
Löntagarrepresentant PTK

Stig Jacobsson
Iggesund. 1948/2004 
Löntagarrepresentant LO

Karin Norin
Forsa. 1950/1999 
Löntagarrepresentant PTK

Björn Andrén
Chef för Holmen Skog 
1946/1971

Åke Eklöf
Chef för Holmen Kraft 
1945/1974

Björn Kvick
Chef för Iggesund Paperboard 
1950/1983

Håkan Lindh
Chef för Iggesund Timber 
1964/1994

Arne Wallin
Chef för Holmen Paper
1954/1988

Styrelse Koncernledning

Adresser och kontakter

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 Madrid
Parque Industrial La Cantuena
C/del Papel 1
ES-28947 Fuenlabrada (Madrid)
Spanien
Tel +34 91 642 06 03
Fax +34 91 642 24 70
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 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

Kontakter:
Miljöansvar och 
hållbarhetsfrågor
Lars Strömberg
Miljöchef 

Socialt ansvar 
Thommy Haglund
Chef för koncernstab 
Personal

Ekonomisk utveckling 
Anders Almgren
Chef för koncernstab 
Ekonomi och Finans

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@iggesundpaperboard.com

Workington Mill
Workington Cumbria
CA14 1JX
Storbritannien
Tel +44 1900 601 000
Fax +44 1900 605 000
E-post info@iggesundpaperboard.com

Ströms Bruk
Box 67
820 72 Strömsbruk
Tel 0650-289 00
Fax 0650-289 30
E-post info@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 6)
891 80 Örnsköldsvik
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenkraft.com 
www.holmenkraft.com

Fullständig adressförteckning fi nns på www.holmen.com



Holmen AB (publ)
Box 5407
114 84 STOCKHOLM

Tel 08-666 2100
Fax 08-666 2130
E-post info@holmen.com
www.holmen.com


