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holmen och omvärlden ger en bred bild av 
Holmen-koncernen. Den beskriver all skog-
lig och industriell verksamhet samt sociala 
frågor under 2006 och det framåtsyftande 
arbetet för att möta de allt högre kraven på 
hållbar utveckling. Holmen och omvärlden 
ges ut en gång om året. Förra upplagan 
distribuerades i mars 2006. 

målgrupper: Anställda och kunder, aktie-
ägare, analytiker, allmänheten, affärspart-
ners, närboende vid bruken samt lärare  
och elever.

faktaunderlaget utgörs av uppgifter som 
rapporteras till olika myndigheter och så-
dana som används i den interna styrningen 
av företaget samt av sammanställningar 
som gjorts specifikt för denna redovisning. 
Data tas fram redan i slutet av det år de 
beskriver. Därför kan redovisade 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. 

Holmen och omvärlden uppfyller kraven 
för redovisningsnivå B i GRIs regelverk.  
Se också sidan 56.

extern revision . Den ekonomiska infor-
mationen baseras på uppgifter hämtade 
ur Holmen 2006 inklusive årsredovisning. 
Ekonomi-, personal- och miljöavsnitten i 
årsredovisningen är granskade av bolagets 
externa revisorer. Holmen och omvärlden 
är inte granskad av extern revisor. 

kommentarer �006. Den nya pappersma-
skinen vid koncernens anläggning i Madrid 
mer än fördubblade brukets produktion. 
Detta påverkade såväl mängden råvaror 
som energi och utsläpp.

namnbyten i början av �007. Iggesund 
Timber heter nu Holmen Timber. Holmen 
Kraft heter Holmen Energi. 

informationen om ekonomi och marknad 
är kortfattad i Holmen och omvärlden. 
Holmen 2006 ger den fullständiga bilden 
inom dessa båda områden.

bolagsstyrning . Holmen 2006 ger de-
taljerad information om styrelse, ledning, 
revisorer och årsstämma.  

intern produktion . Holmen och omvärl-
den 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 
Finans samt Information ansvarar för att 
samordna de frågor som 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 2006 beskriver Holmen ur perspektivet hållbart 
företagande. Tyngdpunkten ligger på socialt ansvar och miljöansvar samt 
ekonomisk utveckling.

Mer info på webben
kompletteringar .  Webb-versionen 
av Holmen och omvärlden innehåller 
mer information än som ryms i denna 
tryckta version. Länkar leder till bland 
annat policies och kompletterande in-
formation om koncernens miljöarbete.

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

www.holmen.com/omvarlden 

Holmen	
och	
omvärlden

Holmen och omvärlden finns	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

Kontaktperson för  
Holmen och omvärlden 2006 
lars	Strömberg	
miljöchef	och	chef	för	hållbarhetsfrågor	
Tel	08-666	21	00	
lars.stromberg@holmen.com



	 H o l m e n 	 o c H 	 o m v ä r l d e n 	 2 0 0 6 	 � 		

Året i korthet

ekonomifakta i korthet 2006 2005	 2004

nettoomsättning,	mnkr	 18 592	 16	319	 15	653

rörelseresultat,	mnkr	 2 303	 1	967	 1	952

Årets	resultat,	mnkr	 1 459	 1	256	 1	275

vinst	per	aktie,	kr	 17,2	 14,8	 15,1

Utdelning	per	aktie,	kr	 12* 11	 10

Avkastning	på	sysselsatt	kapital,	%	 10,0	 9,0	 9,5

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

Skuldsättningsgrad,	ggr	 0,36	 0,41	 0,31

Investeringar,	mnkr	 1 079	 3	170	 1	291

medelantal	årsanställda	 4 958	 4	868	 4	897

*Styrelsens	förslag

Internationella  
erkännanden av 
Holmens håll-
barhetsarbete
Holmen har uppmärksam-
mats för sitt arbete med 
hållbar utveckling och blivit 
upptaget på flera internatio-
nella företagsindex. 

Denna typ av index gör det lättare 
för investerare att identifiera före-
tag som arbetar med hållbarhets-
frågor på ett bra sätt. Att komma 
med i ett index är en bekräftelse 
på att företaget bedöms agera 
ansvarsfullt ur ekonomiska, miljö- 
mässiga och sociala aspekter.

ftse4good index.  
Företag på detta  
index känneteck- 
nas av att de har ett väl utvecklat  
miljöarbete, goda relationer till  
sina intressenter och beaktar  
mänskliga rättigheter.  
www.ftse.com/ftse4good

storebrand  

sri . De före- 
tag som är  
världsledande inom området miljö-  
och socialt ansvar kvalificerar sig  
för Storebrands lista ”best in class”.   
www.storebrand.com

global 100 är initierat  
av mediaföretaget  
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

Socialt ansvar
 Sjukfrånvaron minskade till 4,8 procent  

 jämfört med 5,5 procent året innan. Det  
 mål om 4,5 procent som satts upp för  
 2008 är därmed i det närmaste uppnått. 

 Samtliga enheter inom Holmen använder  
 nu personalenkäter som ett verktyg för  
 att förbättra medarbetarnas jobbförut- 
 sättningar. 

 Holmen ansökte i början av 2007 om  
 medlemskap i FNs Global Compact efter  
 beslut av koncernledningen.

 Holmen uppmärksammades för arbetet  
 med hållbarhet och samhällsansvar och  
 noterades på flera internationella före- 
 tagsindex.

Miljöansvar
 En utredning visade att utsläppen av  

 fossil koldioxid från koncernens svenska  
 enheter under de närmaste fem åren be- 
 döms kunna minska med 75 procent mot- 
 svarande cirka 200 000 ton koldioxid. 

 Certifierade energiledningssystem inför- 
 des vid tre bruk vilket innebär att samt- 
 liga svenska bruk nu tillämpar sådana.

 Holmen fattade beslut om att uppföra  
 en linje för energieffektiv tillverkning  
 av termomekanisk massa vid Braviken.  
 Linjens elbehov bedöms bli 25 procent  
 lägre än de nuvarande linjernas.

 Det nya skogsskötselprogram som  
 infördes bedöms kunna öka virkes- 
 produktionen i koncernens skogar med  
 25 procent under de närmaste 30 åren. 

Ekonomisk utveckling
 Efterfrågan på Holmens produkter var  

 mycket god. Leveranserna ökade och  
 priserna på tidningspapper och trävaror  
 höjdes.

 Rörelseresultatet ökade med 17 procent  
 till 2 303 mnkr. 

 De svenska elpriserna nådde rekord- 
 nivåer i september. Påverkan på Holmen  
 begränsades tack vare en stor andel fasta  
 elpriskontrakt. 

 Skogsfrågorna kom i fokus, främst  
 på grund av det ökade intresset för  
 biobränsle.
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olmens verksamhet bygger på 
just sådana råvaror – virke och 
biobränsle från hållbart bru-

kade skogar. Det lägger en bra grund för 
Holmens fortsatta utveckling. Vi har bra 
förutsättningar att infria det framtida,  
allt mer resurs- och miljömedvetna,  
samhällets förväntningar.

men samtidigt finns det en annan 
framtidsfråga som är mycket oroande 
för Holmen – och för hela den svenska 
basindustrin. Priset på elenergi har blivit 
så högt att det riskerar hindra framtida 
investeringar i ny produktion.

Jag är bekymrad över hur frågan hittills 
hanterats politiskt. Vi har redan tagit del 
av beslut om att ett svenskt massabruk ska 
stänga och investeringar skjutas på fram-
tiden på grund av för dyr energi. Det är 
varningssignaler som rimligen måste leda 
till att frågan prioriteras ännu högre. 

skogens resurser får dock inte bli den 
enda lösningen på energifrågan. Den stats-
subventionerade konkurrens om skogs-
råvaran vi länge varnat för, är en realitet 
i flera länder, bland annat Tyskland. Där 
har pappersbruk stått still i veckor på 
grund av bristen på virke – som istället 
funnit vägarna till energianläggningar. 

Naturligtvis måste det vara mest fördel-
aktigt att förädla prima virke och använda 
grenar och toppar som biobränsle. Jag  
ser det som viktigt att använda virket  
”i rätt ordning”. Att först förädla det till 
produkter som, sedan de använts färdigt 
och återvunnits som material, är utmärkta 
biobränslen. 

självklart är omställningen till hållba-
ra energislag en av de viktigaste frågorna 
överhuvudtaget idag. Men omställningen 
måste göras med eftertanke och genom 
att bedöma vilka konsekvenser den får ur 
andra aspekter. Tillsammans med bransch-
kollegor i andra europeiska länder har  
den svenska skogsindustrin därför tagit 
initiativ till en omfattande konsekvens-

analys av de samhällseffekter som följer av 
den snabba omställningen till biobränsle  
i Europa. 

för holmens del angriper vi problemet  
genom att dels förbättra energieffektivi- 
teten, dels öka tillgången på bioenergi.  

Som resultat av en rad åtgärder räknar 
vi med att under de närmaste fem åren 
kunna minska förbrukningen av elenergi 
per ton slutprodukt med sju procent vid 
våra svenska enheter. Under samma period 
bedömer vi också att användningen av fos-
sila bränslen vid dessa enheter kan minska 
med 75 procent, vilket minskar utsläppen 
av koldioxid med cirka 200 000 ton. 

Tillgången på bioenergi ökar vi på två 
sätt: Kortsiktigt genom att öka uttagen  
av grenar och toppar, så kallad grot, från 
våra egna skogar. Samtidigt etablerar vi  
oss som köpare och säljare av biobränsle  
i hela landet. 

Långsiktigt satsar vi på att öka skogs-
tillväxten och virkesproduktionen vilket 
ökar både tillgången på industrivirke och 
biobränsle. Det skogsskötselprogram vi 
antog under 2006 innebär att tillväxten 
bedöms kunna öka med 25 procent på 
30 års sikt. I ett ännu längre perspektiv 
kanske det går att höja den ännu mer –  
50 procent är inte orimligt. 

Tillsammans med andra elintensiva 
företag i Sverige har vi också startat före-
taget BasEl, vars syfte är att öka elpro-
duktionen i landet. Företaget har initierat 
bolaget VindIn med syfte att bygga ut 
vindkraften i Sverige. 

energi- och råvarufrågorna tar stort 
utrymme på vår agenda just nu. Men de 
skymmer inte de traditionella utveck-
lingsfrågor vi arbetar med. FoU-arbetet 
är inriktat på funktionella produkter och 
energi- och resurssnåla processer. Det har 
resulterat i att den specifika råvaru- och 
energianvändningen stadigt kunnat sänkas 
samtidigt som produkternas egenskaper 
förbättrats. Vid Braviken bygger vi en 

Energifrågorna i fokus
Under 2006 steg klimatet fram som den stora miljöfrågan i världen.  
En allt enigare forskarkår ser klara samband mellan mänskliga aktivite-
ter och den pågående höjningen av jordens medeltemperatur.  
Lösningen heter hållbar utveckling – produkter och energi tillverkade  
av klimatneutrala råvaror. 

Magnus Hall, VD och koncernchef: 

H 

”Under de närmaste 

fem åren bedömer  

vi att behovet av  

fossila bränslen vid  

de svenska enheterna 

ska kunna minska 

med 75 procent”
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massalinje och investerar i ny teknik vilken 
kan minska elbehovet vid tillverkningen av 
tidningspapper med 25 procent – eller mer. 
Ny, innovativ teknik gör att även Energi-
myndigheten är med och finansierar vissa 
delar av projektet.

det gångna året blev ett bra år för  
Holmen. Efterfrågan ökade för samtliga 
produktgrupper. Koncernens mål att växa 
mer än marknaden uppfylldes. Till detta 
bidrog starten av den nya pappersmaski-
nen i Madrid och kraftigt ökad produk-
tivitet i Iggesund. Försäljningsvolymerna 
ökade inom i stort sett alla områden. 
Också priserna höjdes, främst för tid-
ningspapper och trävaror. Sammantaget 
innebar det att koncernens rörelseresultat 
förbättrades med 17 procent jämfört med 
året innan. 

för inte så länge sedan sågs skogsnä-
ringen som ”gammal” jämfört med de IT-
inriktade branscherna. Många bedömde att 
pappersanvändningen skulle minska och 
att elektroniska media helt skulle ta över. 

Så har det inte blivit, 
tvärtom ökar använd-
ningen av papper i 
världen. Allra mest 
ökar den i de snabbast 
växande ekonomierna. 
Men visst förändras 
konsumtionsmönst-
ren. Betalda tidningar 
minskar långsamt 
i upplaga medan 
gratistidningarna 
ökar både till antal 
och i upplagor. Det 
som från början var 
ett storstadsfenomen 
finns idag på alla  
orter av lite storlek. 
Med växande städer, 
dyrare drivmedel och 
minskat bilåkande  
kan man tänka sig ett 

ökat utnyttjande av tåg och bussar – och 
av gratistidningar. 

kostnads- och uthållighetsaspekter 
talar också för en fortsatt positiv utveck-
ling för förpackningar av kartong. De är 
lätta, kan förses med tilläggsfunktioner av 
olika slag – och kan återvinnas både som 
material och energi. 

Trävaror är ”naturliga” och har dessutom 
den goda egenskapen att fungera som kol-
sänkor och binda koldioxid under hela den 
långa tid de gör tjänst i trähus eller möbler. 

hållbar utveckling är något vi i hög  
grad strävar efter även inom det som ryms  
under rubriken sociala aspekter. Min 
ambition är att Holmen ska vara känt som 
ett företag med bra personalpolitik och som 
erbjuder utvecklande arbetsuppgifter. Att 
detta inte bara är vackra VD-ord vidimeras 
av våra regelbundna medarbetarundersök-
ningar som ger bra betyg för dessa para- 
metrar. Detta i sin tur är resultatet av ett  
arbetssätt som vuxit fram under lång tid.  
En av ambitionerna med Holmen och 

omvärlden är att spegla något av den 
”ordning” som präglar relationerna mellan 
företaget och de anställda i koncernen, 
liksom möjligheterna för den enskilde med-
arbetaren att utvecklas. 

samhällets ökade krav på hållbarhet  
ligger bakom vårt beslut att redovisa  
miljöaspekter, sociala aspekter och eko-
nomiska data enligt riktlinjerna i GRI  
(Global Reporting Initiative). 

Jag ser det som mycket glädjande att 
Holmen uppfyller kraven på en av de  
högsta redovisningsnivåerna. 

holmen är också en av undertecknarna  
till den deklaration om att arbeta för  
hållbar utveckling som 50 skogsföretag  
och branschorganisationer över hela värl-
den kom överens om i juni 2006. Överens-
kommelsen innebär bland annat att vi för-
binder oss att motverka illegal avverkning, 
verka för ökad återvinning samt bidra till 
globala lösningar på klimat- och energi-
problem. För oss i Holmen manifesterar  
det något vi sedan länge varit inriktade  
på. Hållbar utveckling kommer att vara  
en ledstjärna också för vår framtida  
utveckling.

slutligen några ord om denna vår tredje 
hållbarhetsredovisning. Holmen och om-
världen fungerar som en uppslagsbok och 
ger svar på många av de frågor som intres-
senterna ställer om vårt miljö- och hållbar-
hetsarbete och om hur vi hanterar sociala 
frågor. Den belyser också ekonomi och 
marknad, men för den som vill tränga på 
djupet i dessa ämnen ger vår traditionella 
årsredovisning en mer heltäckande bild. 

Stockholm i mars 2007

Magnus Hall 
VD och koncernchef

Energifrågorna i fokus
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VIKTIGA RÅVAROR

Virke

PRODUKTER

Förlag och tryckerierTryckpapper

FörpackningsföretagKartong

Snickerier, 
möbelindustrier m fl

Trävaror

KUNDER

Virke Andra skogsindustrier

VärmeverkBiobränsle

Returpapper

Grenar och toppar

El

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. Skogs- och vattenkrafttillgångarna finns 
i Sverige liksom merparten av produk- 
tionsresurserna. Tillverkning sker också  
i Spanien och Storbritannien. 

lång historia . Holmens aktie är noterad 
på Stockholmsbörsen sedan 1936. Bola-
gets anor går tillbaka till 1609 och det 
vapenfaktori som då anlades på en holme 
i Strömmen i Norrköping. Redan då fick 
företaget sitt namn – Holmen. 

Också Iggesundsdelen av Holmen har 
gamla anor genom det handpappersbruk 
som anlades i Östanå strax väster om  
Iggesund 1665. 

dagens holmen fokuserar på tryckpapper 
och kartong. Dessa båda rörelsegrenar  

står för cirka 80 procent av koncernens 
nettoomsättning. Holmen har starka mark-
nadspositioner inom både tryckpapper  
och kartong.

europa dominerar. Storbritannien, Tysk-
land och Spanien är jämte Sverige Holmens 
enskilt största marknader. En stor del av 
tryckpapperet säljs till förlag i dessa fyra 
länder, medan merparten av kartongförsälj-
ningen sker till tyska, brittiska och franska 
konverterare av förpackningar. Huvud-
marknader för trävaror är Storbritannien 
och de skandinaviska länderna. 

holmens två aktieserier är noterade på 
Stockholmsbörsen Large Cap. Kursen  
på Holmen B steg under 2006 med 13,5 
procent till 298 kronor. Affärsvärldens  
Generalindex steg samtidigt med 25 procent.

Under den senaste tioårsperioden har 
Holmen-aktien givit en totalavkastning, 
inklusive återinvesterad utdelning, om  
15 procent per år. Totalavkastningen för 
Affärsvärldens Generalindex har under 
motsvarande period varit 13 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 

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

detta	är	
Holmen

Anna Lundh, chef för produkt- och  
teknikutveckling vid Iggesunds Bruk.
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Riktlinjer

Affärsidé

Huvudprodukter
Holmens två huvudproduktområden är:

  Tryckpapper för tidningar, tidskrifter,  
 kataloger och reklam

  Kartong för förpackningar och grafiska   
 ändamål 

Inom dessa områden har Holmen starka  
marknadspositioner som ska utvecklas.

Tillväxt
Holmen ska växa mer än  
marknaden genom:

 Attraktiva produkter

  Aktiv marknadsföring

  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

	 Hög kompetens hos  
 medarbetarna.

Råvaror
Holmen ska äga:

 Skogstillgångar

 Krafttillgångar

 Returpappersbolag 

	 Sågverk

och därigenom ha en  
effektiv och lönsam an- 
skaffning av viktiga råvaror.

Finansiella mål
Holmens lönsamhet och avkastning ska  
uthålligt överstiga marknadsmässig kapital- 
kostnad. 

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

Den finansiella ställningen ska vara stark  
med en skuldsättningsgrad som uppgår till 
0,3–0,8.    
    Extra utdelning och återköp av aktier  
genomförs när kapitalstrukturen och verksam- 
hetens finansieringsbehov möjliggör detta.

Personal
Holmen ska utveckla sin  
kompetens 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

 Hållbar utveckling  
 främjas.

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

 Produktutveckling

	 Effektiva 
 produktionsprocesser.

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   
Premium, Holmen Ideal.

Marknad
Holmen Papers huvudmarknad  
är Europa. Marknadspositionen  
är stark inom produktområdena  
MF Journal, tidningspapper och  
telefonkatalogpapper. 
 Holmen Paper tillhör huvud- 
leverantörerna till många av de stora  
dagspress- och tidskriftsförlagen  
i Sverige, Spanien, Storbritannien  
och Tyskland.

Produktionsanläggningar
Hallsta, Hallstavik 
Braviken, Norrköping  
Madrid, Spanien
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 Strömsbruk 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

54 31 54

Andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

28 31 36
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Drygt hälften av det returpapper som för-
brukas av Holmen Papers anläggningar 
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  

anläggningen i Madrid anskaffas  
huvudsakligen inom landet. Merparten  
kommer från hel- och delägda insam-
lingsbolag, främst från helägda CARPA.

Holmen Timber
Produkter

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

Varumärken
Monolit, Quatrolit, Relax.

Returpapper

Holmen Energi 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 Energi

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

Skogsregioner 
Örnsköldsvik, Iggesund, Norrköping.

Inköpsbolag 
Holmen Mets, Tallinn, Estland.

Holmen Skog

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

Produktionsanläggning
Iggesunds Sågverk, Iggesund.

Andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

3 3 2

Andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

12 27 8

Andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

3 8 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 cirka tio procent. Bruket 
i Workington försörjs med virke som 
köps i Storbritannien och Irland. 

Returpapper används vid flera 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 certifierat 
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 finns i Sverige.

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: 946

Braviken
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper
Process: TMP-massa och DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, färgat tidnings-
papper, telefonkatalogpapper
Produktionskapacitet: 760 000 ton/år
Medelantal anställda: 725

Iggesunds	Bruk
Iggesund Paperboard   
Råvara: Barr- och lövmassaved
Process: Sulfatmassa
Produkt: Solidkartong
Produktionskapacitet: 310 000 ton/år, varav  
en del (inkl lev från Workington) plastbeläggs  
i Strömsbruk. Kapacitet: 45 000 ton/år
Medelantal anställda: 937

Workington
Iggesund Paperboard
Råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa
Process: RMP-massa
Produkt: Falskartong
Produktionskapacitet: 255 000 ton/år
Medelantal anställda: 491

Iggesunds	Sågverk
Holmen Timber
Råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Furuträvaror
Produktionskapacitet: 270 000 m3/år
Medelantal anställda: 85

Madrid
Holmen Paper
Råvara: Returpapper
Process: DIP-massa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal och  
lättbestruket journalpapper
Produktionskapacitet: 470 000 ton/år
Medelantal anställda: 513

Wargön
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved
Process: Slipmassa, inköpt sulfatmassa
Produkter: Bestruket tryckpapper (MWC-papper)
Produktionskapacitet: 145 000 ton/år
Medelantal anställda: 315

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
Medelantal anställda: 60

 

Huvudkontor   
Produktionsorter

Skogsregioner,
inköpsbolag
vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 
Iggesund Paperboard
Iggesund Timber
Holmen Skog
Holmen Kraft* 

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

 

Huvudkontor   
Produktionsorter

Skogsregioner,
inköpsbolag
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 specialtidningar 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 dagstidningarnas 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  4 181  3 660 
 Australien  299 5 
 Belgien  336 3
 Danmark  565 3
 Estland 9 22
 Frankrike  787 30
 Hongkong  133 5
 Irland  70 1
 Italien  912 7
 Nederländerna  693 127 
 Polen  300 4
 Portugal  150 2
 Schweiz  268 8
 Singapore 31 5
 Spanien  1 665 526
 Storbritannien  2 502  523
 Tyskland  2 651 17
 USA  352 10 
 Övriga länder  2 625  –

Totalt 18 529 4 958
Tillverkning/arkning Försäljning

Verksamhet i olika länder 2006

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/
distribution

Försäljning,
skogsregioner
och inköpsbolag

Verksamhet utanför Europa

Australien  

Japan

USA 

Hongkong

Singapore

USA

Övriga världen, 12

Övriga Europa, 17

Nederländerna, 4

Frankrike, 4

Italien, 5

Spanien, 9

■ Europa, 88

* Varav skog och kraft 15

Nettoomsättning per marknad, %
Sverige, 22*

Tyskland, 14

Storbritannien, 13
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ekonomiarbetet i holmen är decentrali- 
serat till affärsområden, bruk och skogs-
regioner. Koncernstab Ekonomi och Finans 
har det funktionella ansvaret för finansie-
ring, redovisning och rapportering, skatter 
samt försäkringar.

Ekonomiarbetet planeras och koordine-
ras av en grupp bestående av koncernens 
ekonomi- och finansdirektör, affärsområ-
denas ekonomichefer samt specialister på 
koncernnivå. Inom gruppen samordnas 
större koncerngemensamma ekonomifrå-
gor. Viktiga syften med gruppen är också 
att utveckla den interna kontrollen och 
koordinera revisionsarbetet tillsammans 
med Holmens externa revisorer.

Ekonomi

miljöarbetet bedrivs i enlighet med  
Holmens miljöpolicy. 

miljöansvar . Koncernens styrelse och VD 
samt cheferna för affärsområdena har ett 
övergripande ansvar för miljön. Det ope-
rativa miljöansvaret ligger hos plats- och 
skogschefer. 

Koncernens chef för hållbarhetsfrågor  
leder Holmens miljöråd, samordnar 
miljöinsatserna, bevakar utvecklingen på 
miljöområdet, deltar i branschgemensamma 
miljökommittéer samt tar initiativ till, och 
driver, samverkansgrupper inom koncernen.

miljöledningssystem . Samtliga enhe-
ter, inklusive skogsbruket, i Holmen är 
certifierade enligt miljöledningssystemet 
ISO 14001 och revideras regelbundet av 
externa, auktoriserade revisorer.

skogscertifiering . Holmens skogsbruk 
är certifierat enligt de båda internationella 
skogsstandarderna PEFC och FSC. 

Se också Skog och virke, sidorna 16–17. 

Miljöansvar

holmens styrelse består av nio ledamöter  
som väljs av årsstämman, samt tre arbetstagar- 
ledamöter och tre suppleanter som utses av de 
fackliga organisationerna. 

Nomineringsarbetet utförs av en valberedning  
som under 2006 bestod av Fredrik Lundberg,  
Alice J Kempe, Per Welin och Robert Wikström. 
De representerar tillsammans mer än tre fjärde- 
delar av rösterna i bolaget. Styrelsen samman- 
trädde vid 9 tillfällen under 2006. Bolagets revi- 
sorer rapporterar sina iakttagelser till styrelsen.

Organisation och samverkan
Holmens verksamhet är i hög grad decentraliserad till affärsområden,  
bruk och skogsregioner. I organisationen ingår ett antal nätverk och  
olika specialistkompetenser. 

Styrelse och koncernledning

Organisation och samverkan

Koncernens styrelse, VD  
och stabscheferna, cheferna  
för de fem affärsområdena  
samt plats- och skogs- 
cheferna ansvarar för res- 
pektive organisatorisk nivå.

Chefsgrupper 
Chefsgrupper arbetar med  
policy- och strategifrågor  
och erfarenhetsutbyte.  

Samverkansgrupper
För områden som är viktiga  
att arbeta mer i detalj med  
finns samverkansgrupper  
med specialister. Grupperna 
arbetar med kompetens- 
utveckling samt erfarenhets- 
utbyte inom respektive  
ämnesområde.

holmens koncernledning utgörs 
av koncernchefen samt cheferna för 
de fem affärsområdena och de fem 
koncernstaberna. Koncernledningen 
sammanträdde vid elva tillfällen  
under 2006. Mötena behandlade  
verksamhetens utveckling och resultat, 
rapporter inför och efter styrelsens 
sammanträden, verksamhetsplanering, 
budget, investeringar samt bland  
annat personal- och miljöfrågor.

Styrelse
VD och koncernchef
Affärsområdeschef
Stabschef
Platschef
Skogschef

Ekonomi
Personal
Miljö
Energi/klimat
FoU
Information
Inköp

Arbetsmiljö/skydd
Ledningssystem
Informationssystem
Riskhantering
Fackligt samråd
Transporter
Vattenrening
Kemikalier
Avfallshantering

SAMVERKANSGRUPPERCHEFSGRUPPER
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ekonomisk information . Holmen publice-
rar en årlig årsredovisning som revideras 
av externa revisorer. Dessutom publiceras 
tidningen Holmen Business Report fyra 
gånger per år med boksluts- och delårsrap-
porter. Ekonomisk information publiceras 
också på www.holmen.com

produkt- och branschinformation . 
Holmen Paper, Iggesund Paperboard och 
Holmen Skog ger ut tidningar riktade till 
kunder respektive skogsägare och politiker 
på riks- och lokalnivå.   

personalinformation . Personaltidningen 
Holmen Insikt ges ut med fem nummer  
per år och speglar koncernen ur ett medar-
betarperspektiv. Dess innehåll bestäms av 
ett redaktionsråd med representanter för  
såväl företag som fackföreningar.

Intranätet Holmen Online förmedlar 

lokal- och koncerninformation. Lokala 
informationsblad finns vid de flesta enheter. 

miljöinformation . Holmen publicerar den 
årliga redovisningen, Holmen och omvärl-
den, som innehåller miljöinformation. Den 
kompletteras med fördjupande miljöinfor-
mation på koncernens hemsida.   

personalarbetet i holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personalfrå-
gorna samordnas av en ledningsgrupp för 
Human Resources (HR) som består av 
affärsområdenas personalchefer och leds av 
koncernens personaldirektör. För specifika 
HR-frågor bildas arbetsgrupper där också 
fackliga representanter deltar. Personalarbe-
tet inom affärsområdena drivs av HR-råd. 
Vid de större enheterna finns personalche-
fer samt HR-specialister. 

hr-arbetet styrs mot strategiska mål  
för arbetsklimat, ledarskap, medarbetar- 
samtal, sjukfrånvaro, antal olyckor, andel 
kvinnliga chefer samt rekrytering av  
akademiker.

Utöver dessa mål finns nyckeltal som 
följs månadsvis samt mål som genereras  
av medarbetarundersökningarna. 

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

Se också Socialt ansvar, sidorna 38–49.

Socialt ansvar Information

Internationella initiativ  
och riktlinjer
global reporting initiative gri. Holmen 
anpassar successivt sättet att redovisa  
till de GRI-krav som är relevanta för  
koncernen. 

fns global compact. Holmen har ansökt 
om medlemsskap i FNs Global Compact.

Hållbarhet

en särskild arbetsgrupp med represen-
tanter från bland annat koncernstaberna 
Teknik (miljö), Personal, Ekonomi och 
Information arbetar med frågor som kan 
inordnas under rubriken Hållbar utveck-
ling. Gruppen är tillsatt av koncernens VD. 
Den årliga redovisningen Holmen och  
omvärlden är en av gruppens uppgifter.
Holmens hållbarhetschef leder arbetet.

försäkringsfrågor hanteras av en kon-
cerngemensam grupp. Tillsammans med 
rådgivare görs omfattande riskanalyser 
som 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  
anläggningarna är anpassade till varje  
enhets förutsättningar. Holmens försäk-
ringsskydd tecknas för egendomsskador 
och bortfall av täckningsbidrag till följd  
av egendomsskador. Koncernens skogs-
innehav försäkras inte eftersom arealerna 
är spridda över landet vilket minskar  
risken för samtidiga skador.

Försäkringar

kundenkäter . Holmen genomför regel-
bundet enkäter om hur kunderna uppfattar 
företaget. Svaren omsätts i handlingsplaner.

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

Kund- och miljöenkäter
holmen driver sedan slutet av 2005 ett 
koncerngemensamt inköpsprojekt. Syftet är 
att reducera totalkostnaden för varor och 
tjänster. Det innebär ett fortlöpande sam-
arbete mellan enheterna och även externt 
med utvalda leverantörer. Samordningen 
av inköpsfunktionerna ökar också möj-
ligheterna att ställa tydliga kvalitets- och 
miljökrav på leverantörerna.

Inköp

Av från början 234 sökande fick Emil Palmqvist, 
Therese Jost, Arne Åkerlund och Anna Ramberg 
chansen att delta i ett årslångt traineeprogram 
vid Hallsta.
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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 merparten av produkterna avsätts. 
Viss försäljning sker även till USA och 
länder i Asien. Holmen agerar i alla 
länder i enlighet med lagar och avtal 
och under iakttagande av god affärs-
sed. Holmen arbetar för att bevaka hur 
koncernens intressenter arbetar med 
miljö- och personalfrågor.

I enlighet med koncernens strategi 
och riktlinjer ska verksamheten präglas 
av helhetssyn, miljön skyddas, råvaror 
och energi användas effektivt samt 
etiska och sociala normer respekteras. 
Sammantaget ska detta leda till att en 
hållbar utveckling främjas. 

Koncernens policies och riktlinjer  
ses löpande över och ett syfte är att för-
bättra och precisera hållbarhetsarbetet.

miljöpolicyn innehåller övergripande 
principer för miljöarbetet i koncer-
nen. Den täcker de miljöaspekter som 
Holmen och dess intressenter prioriterar. 

Målen för miljöarbetet formuleras lokalt 
och följs upp i de miljöledningssystem 
som finns vid fabrikerna och i skogsbru-
ket. Se också Miljöansvar, sidan 30.

personalpolicyn uttrycker koncernens  
syn på god personalpolitik och är utveck-
lad tillsammans med koncernens fackliga 
organisationer. Den poängterar chefernas 
och medarbetarnas gemensamma ansvar 
för ett bra arbets- och utvecklingsklimat 
på arbetsplatserna. Policyn tydliggör de 
krav som ställs på goda ledare. Se också 
Socialt ansvar, sidan 38. 

jämställdhetspolicyn uttrycker  
koncernens 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. Policyn främ-
jar en jämnare könsfördelning i koncer-
nen och att antalet kvinnor i ledande 
befattningar ökar. 

informationspolicy. Holmens infor-
mation till aktiemarknaden utgår från 
informationspolicyn. Den reglerar hur 
företaget ska hantera, sprida och kom-
mentera intern och extern information 
och följer Stockholmsbörsens rekom-
mendationer.

inköpspolicy. Holmen ska tillämpa  
och upprätthålla god affärsmoral och 
professionellt uppträdande. Gällande 
lagar för inköp av varor och tjänster  
ska följas och miljöfrågor beaktas i 
enlighet med miljöpolicyn.

riktlinjer för inköp av virke . Holmen 
ställer krav på att det virke som före-
taget anskaffar ska vara avverkat i en-
lighet med gällande lagar och uppfylla 
specificerade miljökrav.

riktlinjer för uthålligt skogsbruk  
anger hur skogarna ska skötas ur såväl 
produktions- som miljöperspektiv.  
Kraven i skogsbruksstandarderna PEFC 
och FSC är inbyggda i riktlinjerna.

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

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

mutor och bestickning . Holmen har 
riktlinjer som klargör att anställda i kon-
takter med kunder och leverantörer, där 
någon form av förmån erbjuds, noga  
ska överväga dess innebörd och syfte.

Mer info om policies och riktlinjer:  
www.holmen.com/omvarlden

Policies och riktlinjer – flera av dem är inriktade mot hållbar utveckling 
– utgör tillsammans med lagstiftningen i respektive land ett ramverk för 
hur Holmen ska agera på olika områden.
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Holmens intressenter har olika krav och  
förväntningar på koncernen. Samman- 
ställningen beskriver de fem intressent- 
grupper som är viktigast och som har  
störst påverkan på verksamheten.

Intressenter

Omvärlden
Myndigheter och allmänheten ställer 
krav på korrekt och regelbunden 
information om företaget. 

Holmen strävar efter att hålla om-
världen informerad om företagets 
utveckling. Bland annat skickas 
Holmen och omvärlden till närbo-
ende till bruken. I samband med 
större projekt sker samråd med 
närboende.  
 Holmen för en kontinuerlig  
dialog med de tillståndsgivande 
myndigheterna. 
 Med inriktning på forskning och 
rekrytering har koncernen nära 
kontakter med universitet och 
högskolor.    

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

Holmen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare 
som erbjuder engagerande och utvecklande arbets-
uppgifter. Företaget möjliggör för anställda att hålla 
sig informerade om företagets utveckling och villkoren 
som gäller i relationerna med kunder, samarbetspart-
ners och leverantörer.
 Holmen genomför medarbetarundersökningar  
vartannat år som ger underlag för förbättringar. Varje 
chef är skyldig att genomföra årliga utvecklingssamtal 
med sina medarbetare. 
 Holmen erbjuder stöd och hjälp för dem som  
drabbas av fysiska, sociala eller stressrelate- 
rade problem. 

Analytiker och opinionsbildare
Analytiker, media, miljö- och andra intresseorga- 
nisationer granskar ständigt Holmen och dess  
verksamhet ur olika perspektiv. Därför är det viktigt  
för Holmen att löpande hålla dessa grupper infor- 
merade om verksamheten. 

Holmen strävar efter att förmedla en saklig  
och korrekt bild av verksamheten. Koncernen  
ser det som naturligt att bli granskad i frågor  
som rör ekonomi, miljö och sociala aspekter. 
 Holmen har fortlöpande dialog med finans-  
och hållbarhetsanalytiker. Koncernen deltar  
i enkäter inom dessa områden och ser sådana  
som värdefulla för att identifiera styrkor och  
svagheter. 
 Holmen ser dialog och kunskapsutbyte  
med intresseorganisationer som värdefulla.   

Kunder och affärspartners
Kunderna ställer krav på Holmens produkter, tjänster,  
god affärssed och på företagets status i viktiga miljö- 
frågor. Samma krav ställer Holmen på sina leverantörer  
av insatsvaror och tjänster.

Holmen strävar efter långsiktiga och ömsesidigt  
utvecklande relationer med sina affärspartners.  
Holmen tar med hjälp av bland annat enkäter fram  
hur företaget uppfattas av sina affärspartners.  
Utifrån behov och brister kan förbättringar göras.  
För att kunna kommunicera budskapen om miljö- 
anpassat skogsbruk är Holmens skogsbruk certi- 
fierat enligt PEFC och FSC.
 Holmen följer hållbarhetsarbetet hos kunder  
och leverantörer genom enkäter och analyser.

Aktieägare
Holmens aktieägare förväntar sig att bolagets tillgångar 
sköts bra och ger bra avkastning. Detta förutsätter att 
Holmen sköts ansvarsfullt och uthålligt samt att gällande 
lagar efterlevs.

Holmen arbetar för att utveckla företaget på ett,  
ur alla aspekter, uthålligt sätt och för att öka dess 
värde.
 Holmens ekonomiska information är saklig och  
ska ge aktieägarna en rättvisande bild av företaget 
och dess verksamhet. Utöver rapporter håller led-
ningen presentationer om företagets utveckling  
och svarar på frågor från aktiemarknadens aktörer.  
Vid årsstämmorna har aktieägarna möjlighet att  
ställa frågor till styrelsen och företagsledningen. 



1 6 	 H o l m e n 	 o c H 	 o m v ä r l d e n 	 2 0 0 6

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

Holmens svenska anläggningar förbru-
kade 4,6 miljoner kubikmeter virke under 
2006. Totalt anskaffade Holmen 10,1  
miljoner kubikmeter virke. Av denna kvan-
titet levererades 5,5 miljoner kubikmeter  
till andra skogsindustrier och sågverk.

Avverkningen i Holmens egna skogar 
uppgick till 2,6 miljoner kubikmeter, vilket 
motsvarade 56 procent av koncernens  
virkesbehov. 

miljöcertifiering i sverige . Alla de  
stora svenska skogsföretagen, liksom en  
del privata skogsägare, är certifierade  
enligt FSC. Holmen och Bergvik Skog är 
också certifierade enligt PEFC. Båda  
företagen erbjuder sina virkesleverantörer 
gruppcertifiering enligt dessa system. 

Svenska Kyrkan, som är en betydande 
skogsägare, är också certifierad enligt  
både FSC och PEFC.   

Skogsägarföreningarna och Skogssäll- 
skapet erbjuder sina medlemmar PEFC- 
certifiering. 

Certifieringsföretagen PanCert och  
Prosilva, som ägs av svenska sågverk,  
erbjuder certifiering enligt PEFC. 

Mer än hälften av de svenska skogarna är 
idag certifierade enligt FSC och/eller PEFC,  

se också sidan 33. Anslutningen till FSC från 
privatskogsbruket har stannat av medan den 
ökar till PEFC. 

Import
Holmen importerade 585 000 kubikmeter 
virke under 2006. Av denna kvantitet gick 
380 000 kubikmeter till Iggesunds Bruk och 
34 000 kubikmeter till Hallsta. Resterande 
mängder gick till externa mottagare.  

Tre fjärdedelar av Holmens importvirke 
kommer från Estland. Mindre kvantiteter 
kommer från Lettland och Ryssland. 

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 stickprov. 
Ett FSC-system för spårbarhet införs under 
2007. Det kontrolleras av en extern revisor 
som är ackrediterad av FSC.

Under 2006 importerade Holmen 
450 000 kubikmeter virke från Estland. 

miljöcertifiering i estland. De statligt 
ägda skogarna är certifierade enligt FSC, 
motsvarande ungefär hälften av den totala 
arealen skogsmark i Estland.

Virkesanskaffning i Storbritannien
Iggesund Forestry anskaffar cirka 400 000 
kubikmeter granved och sågverksflis 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 privat-
ägda skogarna är certifierade enligt FSC.

Holmens riktlinjer för virkesinköp
Holmen tillämpar sedan 1998 riktlinjer för 
inköpen av virke. Dessa definierar bland an-
nat vilka typer av virke som koncernen inte 
köper. De fullständiga riktlinjerna finns på 
Holmens hemsida: www.holmen.com

Skog och virke 
Holmen äger en miljon hektar produktiv skogsmark i Sverige.  
Avverkningarna i de egna skogarna motsvarar cirka 60 procent  
av det årliga virkesbehovet vid koncernens svenska enheter.

Mer info om skog och virke: 
www.holmen.com/omvarlden

råvaror	
och	övriga	
resurser

Miljöcertifiering  
i Holmen Skog 
Holmen Skog innehar följande miljöcertifikat:

 PEFC – skogsskötsel

 PEFC – gruppcertifiering  

 PEFC – spårbarhet 

 FSC – skogsskötsel

 FSC – gruppcertifiering   

 FSC – spårbarhet      

 ISO 14001  

 Kontroll. DNV (Det Norske Veritas) och  
 SCC (Svensk SkogsCertifiering), som är  
 ackrediterade av FSC och SWEDAC  
 (PEFC och ISO).

Anders Ljungberg, skotarförare, Härjedalen
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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 
införs under 2007. Det kon-
trolleras av en av FSC 
ackrediterad revisor. Virke 
anskaffat inom ramen för 
systemet kommer att kunna 
märkas med ’’FSC Controlled 
Wood’’.

Holmen ser de egna skogarna  
som en strategisk resurs. Det finns 
flera anledningar till detta, inte  
minst det ökade intresset för  
produkter och energi tillverkade  
av uthålliga råvaror. 

avkastningen från det egna skogsinne-
havet är stabil och tillväxten i skogarna 
överstiger med god marginal de årliga 
avverkningarna. Det gör att virkesförrådet 
stadigt ökar, vilket innebär att också av-
verkningarna på sikt kan ökas. Den omfat-
tande utredning som gjorts tillsammans 
med Skogforsk visar att virkesproduktio-
nen i Holmens skogar bör kunna ökas  
med cirka 25 procent under de närmaste  

30 åren. På längre sikt kan det bli möjligt 
att öka produktionen med så mycket som 
50 procent.  

skogsbruket påverkas i mindre grad av 
de konjunktursvängningar som påverkar 
marknaderna för skogsprodukter. Resul- 
taten från Holmens egna skogar varierar 
bara måttligt över tiden – oavsett om det  
är hög- eller lågkonjunktur. De egna sko-
garna har därmed en stabiliserande effekt 
på koncernens resultat. Skogsbruk kräver 
också förhållandevis små investeringar.

stabil bas för virkesanskaffningen.  
Holmens självförsörjningsgrad i Sverige 
uppgår till cirka 60 procent. Även om mer-
parten av koncernens skogar ligger i norra 
Sverige, långt från de egna industrierna, är 

de egna skogarna en strategisk resurs som 
kan användas för bland annat virkesbyten 
med andra skogsföretag.  

biologisk produktion . Skogen är en bio-
logisk produktionsapparat som rätt skött 
kan producera värdefullt virke och energi 
i all framtid. I motsats till ändliga råvaror 
som grävs upp ur jordens inre, produceras 
skogen med hjälp av de naturliga resurserna 
solenergi, koldioxid och vatten. Skogen och 
dess produkter har därmed en given plats  
i det framtida, uthålliga samhället. Insikten 
om detta och en ökande knapphet på änd-
liga råvaror kan komma att stärka skogs- 
industriprodukternas ställning.

ökad konkurrens om virke . Behovet av 
skogsråvara ökar i Sverige. Bakgrunden är 
dels att skogsindustrins eget behov ökar 
med cirka en miljon kubikmeter per år, dels 
det snabbt ökande behovet av biobränsle.

På grund av politiska beslut och styrme-
del har biobränsleanläggningarna mycket 
hög betalningsförmåga. Det innebär att 
industrivirke som skulle kunna förädlas  
till pappersprodukter redan idag utnyttjas 
som biobränsle. Med tilltagande knapphet 
på biobränsle kommer detta problem att  
accentueras. Situationen spetsas till av 
regeringens beslut att av naturvårdsskäl 
skydda ännu mer skogsmark i Sverige. 
Utöver de arealer som var skyddade 1998, 
ska ytterligare 900 000 hektar vara skyd-
dade 2010. 

Med den ökande konkurrensen om 
virket och den knapphet som förutses, 
kommer egen skog i framtiden att bli en 
allt viktigare resurs.

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

Holmen använder returpapper  
i form av insamlade tidningar, 
tidskrifter och kataloger vid anlägg-
ningarna i Braviken, Hallstavik och 
Madrid. Under 2006 var den totala 
förbrukningen 1 025 000 ton.

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

I Madrid är produktionen till 100  
procent baserad på returpapper. Förbruk- 
ningen ökade väsentligt under 2006 till 
följd av den nya tidningspappersmaskin 
som togs i drift i slutet av 2005.

anskaffning . Mer än hälften av det  
returpapper som förbrukas i Holmens 
svenska bruk anskaffas inom landet.  
Resten importeras från England, Norge, 
Finland och Tyskland. Transporterna  
från England till Sverige sker som retur-
transporter med de fartyg som fraktat  
papperet. Returpapperet anskaffas av  
Holmens delägda bolag PÅAB.

Det returpapper som används vid  
bruket i Madrid anskaffas huvudsakligen 
i Spanien. En stor del kommer från det 
helägda returpappersbolaget CARPA  
samt från delägda bolag.

Insamling av returpapper
I Sverige insamlades 20051) cirka 1,6 (1,5) 
miljoner ton returpapper, vilket motsva-
rade 74 (70) procent av allt papper som 
användes i landet det året. I Spanien var 
motsvarande tal cirka 4,3 miljoner ton 
(3,9) respektive 58 (55) procent.

Totalt i Europa insamlades under 2005 

cirka 54 (52) miljoner ton returpapper 
motsvarande 63 (60) procent av den totala 
papperskonsumtionen.

Tillgången på returpapper i Sverige 
täcker inte behovet varför drygt 0,4 mil-
joner ton (netto) importeras. I Spanien var 
nettoimporten 0,3 miljoner ton 2005.

Den europeiska skogsindustrins bransch-
organisation Cepi satte år 2000 som mål 
att återvinningsgraden2) i Europa skulle öka 
från den dåvarande nivån 49 procent till att 
2005 bli 56 procent (±1,5 procent beroende 
på svängningar i marknadsläget). Utfallet 
2005 blev 55,4 procent vilket innebär att 
målet klarades. 

Ett nytt ambitiöst mål, som bland  
annat omfattar fler europeiska länder, har 
nu satts för 2010. Målet är 66 procent  
(± 1,5 procent). 

Till skillnad från det tidigare målet  
inkluderas nu även exporten av returpapper 
till länder utanför Europa. För 2005 uppgick 
denna export till 6,9 miljoner ton. Huvud-
marknad är Asien och då främst Kina.

producentansvarets krav uppfyllda . 
Enligt den lag som trädde i kraft i Sve-
rige 1994 är bland annat de företag som 
tillverkar eller importerar tidningspapper 
ansvariga för insamling och återvinning 
av det använda papperet. Även tidskrifter, 
direktreklam, telefonkataloger och post-
orderkataloger ingår. Målet var att nå en 
insamlingsgrad på 75 procent.

Under 2005 insamlades i Sverige totalt 

0,48 miljoner ton, motsvarande 83 procent 
av de papperskvaliteter som faller inom 
ramen för producentansvaret. Lagens  
insamlingsmål är därmed väl uppfyllt.

Returpapper

Returpappersfakta

  

norden är en motor i Europas allt mer slutna 
fibersystem. De måste hela tiden fyllas på med 
färska fibrer från de nordiska skogarna för att 
kvaliteten ska hållas uppe. Holmens svenska 
anläggningar ingår i det europeiska flödet av re-
turpapper eftersom de på ett fördelaktigt sätt kan 
utnyttja ledig fraktkapacitet för returtransporter. 

Insamling av returpapper 2005
Andel insamlat returpapper (papper 
/kartong) i relation till den totala  
konsumtionen i området. 

               Andel, %  Miljoner ton 
Sverige  74,3     1,6 
Spanien  58,5    4,3
Europa 62,6  54,2

Returpappersanvändning 2005
Andel returpapper (papper/kartong) i den totala mängden pap-
per/kartong som tillverkas i området och inom Holmen Paper.    

 Andel, %  Miljoner ton 
Sverige  17,2    2,0
Spanien  81,0    4,6
Europa 47,6  47,3
Holmen Paper (2006) 38,8  1,0

Returpapper i Holmen
Användning, ton
 

 2006  2005 2004
Braviken 372 000 353 000 348 000
Hallsta 106 000 105 000 104 000 
Madrid 547 000 221 000 206 000
Holmen, totalt  1 025 000 679 000 658 000

Bra för många papperstyper  
– men inte alla
Returpapper är en bra råvara för 
tidningspapper, tryckpapper, katalog-
papper, hygienpapper, wellpapp samt 
vissa typer av förpackningskartong. 

Däremot är returpapper ingen 
lämplig råvara för högkvalitativ 
kartong eller till förpackningar med 
direktkontakt med livsmedel eftersom 
kraven på renhet där är mycket höga.

  

Energifram-
ställning
Energifram-
ställning

Energifram-
ställning
Energifram-
ställning

ReturpapperReturpapper

Pappers-
tillverkning
Pappers-
tillverkning

Pappers-
tillverk-
ning

Pappers-
tillverk-
ning

InsamlingInsamling

InsamlingInsamling

Nyfiber-
produkter
Nyfiber-
produkter

1) Senast tillgängliga statistik är från 2005                                    2) Återvinningsgrad: Andel använt returpapper (papper/kartong) i relation till den totala konsumtionen
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holmen använder vatten för att transpor-
tera och tvätta fibrer vid bruken. Vatten 
används också för kylning och ångproduk-
tion. Till i det närmaste 100 procent är det 
ytvatten som används, det vill säga vatten 
som tas från sjöar och vattendrag. Sedan 
det använts renas avloppsvattnet i flera steg 
innan det släpps ut.

Tillgång till ytvatten
i sverige och storbritannien är tillgången 
på ytvatten god. Nederbördsmängderna är 
stora vilket skapar höga flöden i vattendra-
gen året om.

i madrid kan tillgången på vatten tidvis 
vara begränsad på grund av det överlag 
torra klimatet. Holmen ägnar därför denna 
fråga särskild uppmärksamhet. Det har 
bland annat resulterat i att en ultrafiltre-
ringsanläggning för återvinning av vatten 
från en av pappersmaskinerna har instal-
lerats. Det sparar 1 000 m3 färskvatten per 
dygn (cirka 25 procent av maskinens behov).

För att ytterligare begränsa användning-
en av färskvatten studerar bruket, enligt 
miljövillkoren, möjligheterna att använda 
renat vatten från ett av stadens avlopps-
reningsverk. Under 2006 inleddes försök 
med kompletterande rening av detta. Såväl 
tekniska förutsättningar som kvaliteten på 
det renade vattnet ska studeras. 

Användning av vatten
kemikalieberedning . Bruken använder 
vatten för beredning och spädning av 
kemikalier.

kylmedium . Vatten används för kylning i 
olika delar av anläggningarna.

transportmedium. Sedan fibrerna frigjorts 
ur veden och returpapperet, används vatten 
för att transportera fibrerna i processen. 
Till exempel består pappersmassan till  
99 procent av vatten när den når pappers-
maskinen. Huvuddelen av detta vatten 
återanvänds.

ångproduktion . För att begränsa ångför-
brukningen i pappersmaskinen avlägsnas 
cirka 98 procent mekaniskt medan reste-
rande fukt måste torkas bort med ånga. 

Ånga behövs också för att uppnå lämplig 
temperatur i andra delar av tillverknings-
processen.

rengöring och tätning . En stor del av  
det färskvatten som används nyttjas för 
rengöring samt tätningsvatten för lager  
i omrörare och pumpar.

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 
flera steg innan det släpps ut. Sättet att rena 
regleras i miljötillstånden och varierar från 
bruk till bruk beroende på tillverknings-
metod och förhållanden i det mottagande 
vattenområdet.

mekanisk rening . Vattnet leds till bas-
sänger där partiklar, huvudsakligen fibrer, 
sjunker till botten och kan avlägsnas.

biologisk rening . Organiska ämnen i 
avloppsvattnet bryts ned med hjälp av 
mikroorganismer. Principen är densamma 
som i naturen, men nedbrytningen går 
mycket snabbare och sker under kontrol-
lerade former.

kemisk rening . Avloppsvattnet renas med 
kemikalier som gör att föroreningarna fälls 
ut och kan avlägsnas mekaniskt.

Så arbetar Holmen  
med vattenfrågorna
holmen följer fortlöpande tillståndet 
i de mottagande vattenmiljöerna i nära 

samarbete med miljömyndigheterna. Miljö-
tillståndens krav på rening bestäms utifrån 
vattenförhållandena i brukens omgivning, 
vilka är unika för varje bruk. Vid bruken 
finns lokala miljömål för vattenanvändning 
och utsläpp.

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.

madrid. Bruket skiljer sig från övriga i 
Holmen eftersom det inte ligger vid något 
vattendrag. Därför används kommunalt 
dricksvatten som färskvatten vid produk-
tionen. Avloppsvattnet renas i en biologisk 
reningsanläggning varefter det går till ett 
kommunalt avloppsreningsverk. Under 
2006 gav myndigheterna besked om att 
avloppsvattnet är så lite förorenat att  
vattenpriset blir enligt den lägsta taxan.

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

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 hållbar användning av vatten 
säkerställs.

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

detaljerade beskrivningar om vatten- 
miljöerna vid Holmens anläggningar:  
www.holmen.com/omvarlden  

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 fibrer  
vid bruken. Två tredjedelar utgörs av processvatten som renas i flera steg innan det släpps ut. 

Ytvatten 92 miljoner m3

Vatten in Vatten ut

Kylvatten och ånga 29 miljoner m

Renat processvatten 63 miljoner m3
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Holmen är en stor förbrukare av  
elenergi. Det är framförallt tillverk-
ningen av termomekanisk massa 
(TMP) som är elenergikrävande.  
Tillgång till elenergi till konkurrens-
kraftiga priser är en av nyckel- 
frågorna för Holmens utveckling.

i takt med ökade energikostnader och 
växande insikt om sambandet mellan energi 
och klimat har energifrågorna fått allt större 
tyngd i koncernen. För Holmens långsiktiga 
lönsamhet är det av största vikt att hålla 
förbrukning och kostnader för energi på  
så låga nivåer som möjligt.

Egen el täcker en  
tredjedel av behovet …
Holmen äger helt eller delvis 23 vattenkraft-
verk belägna i Umeälven, Faxälven, Gide-
älven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala 
Ström. Dessa producerar ett normalår  
20–25 procent av koncernens totala behov 
av elenergi. Tillsammans med egen mot-

tryckskraft innebär det att Holmen produ-
cerar cirka en tredjedel av elenergibehovet 
internt. Under 2006 minskade andelen egen-
producerad vattenkraft till 18 (25) procent 
beroende på låg tillrinning i vattendragen.

…resterande mängder köps
Merparten av den elenergi som behövs 

vid Holmens anläggningar köps externt. 
Koncernen är därmed en av Sveriges största 
köpare av elektrisk energi. För att hantera 
de risker som det innebär att i så stor grad 
vara beroende av externa leveranser sluts 
långsiktiga och prissäkrade långtidskon-
trakt med elleverantörerna. Fram till 2012 
är 85–95 procent av inköpen av el i Sverige 
prissäkrade och för påföljande år fram till 
2015 är 70 procent prissäkrade. 

Bioenergi täcker  
halva värmebehovet 
Biobränslen, främst i form av bark och 
vedhaltiga lutar vid sulfatmassatillverk-
ningen, täcker cirka hälften av Holmens 
totala behov av värmeenergi. Tillsammans 
med återvunnen värmeenergi i TMP-pro-
cessen innebär det att nästan två tredjedelar 
av den värmeenergi som krävs produceras 
internt. 

Resterande mängder värme produceras 
vid bruken med hjälp av naturgas, olja och 
gasol samt köps av externa leverantörer. På 
grund av den ökade pappersproduktionen 
i Madrid ökade koncernens användning av 
naturgas med cirka 40 procent 2006.

överskottsvärme  
levereras till samhället
Iggesunds Bruk och Hallsta pappersbruk 
ligger i nära anslutning till tättbebyggda 
samhällen. Det överskott på värmeenergi 
som finns vid dessa anläggningar levereras 
till de kommunala fjärrvärmenäten i  
Iggesund respektive Hallstavik.   

Energiförsörjning

R Å V A R O R  O C H  ö V R I g A  R E S U R S E R  

 

 

Energiförsörjning i Holmen 2006

  Värmeenergi

Andel av Holmens totala användning, %
 2006  2005 2004
Biobränsle 45 48 48
Återvunnen värmeenergi 14 15 15 
Naturgas 15 11 11 
Olja, gasol 16 17 17
Inköpt värmeenergi 10 9 9

  Elenergi

Andel av Holmens totala användning, %
 2006  2005 2004
Inköpt elenergi 70 64 66
Egen vattenkraft 18 25 22 
Egen mottryckskraft 12 11 12

Holmen äger helt eller delvis 23 vattenkraftverk. 
Mottryckskraften produceras vid industrierna. 
Den elenergi som köps in är i Sverige huvudsak-
ligen producerad med hjälp av vattenkraft och 
kärnkraft. 

Vid Iggesunds Bruk genereras stora mängder 
värmeenergi genom att bränna vedhaltiga lutar. 
Vid Hallsta och Braviken återvinns värmeenergi 
från tillverkningen av TMP. Betydande mängder 
genereras också genom att elda bark.  
Vid Workington och Madrid används naturgas.

Egen mottryckskraft

12 %

18 %

Egen
vattenkraft

Inköpt
70 %

Återvunnen
värmeenergi Inköpt värmeenergi

Naturgas

Olja, gasol
16 %

Biobränsle
45 %

14 %
10 %

15 %

Andel av Holmens totala användning
Elenergi

Andel av Holmens totala användning
Värmeenergi
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Energieffektivare tillverkning
Tillsammans med bland annat Vattenfall 
analyseras användningen av elenergi.  
Det har resulterat i ett antal förslag på 
hur den ska kunna minskas av vilka flera 
nu genomförs. Dock uppgår de potenti-
ella möjligheterna till effektivisering till 
bara ett par procent. För att uppnå större 
besparingar krävs att den termomekaniska 
massaprocessen utvecklas. 

Holmen Paper tar steg i denna riktning 
genom att under 2007 i Braviken uppföra 
en ny massalinje för energieffektiv produk-
tion av termomekanisk massa. Den totala 
investeringen uppgår till 475 mnkr, varav 
Energimyndigheten bidrar med 40 mnkr. 

Mer egen vattenkraft 
Holmen fick under 2006 tillstånd att 
bygga ett nytt och effektivare kraftverk  
i Iggesundsån som ersättning för tre äldre. 
Koncernen studerar också möjligheterna 
att utnyttja outbyggda fallrätter. 

öka andelen intern energi 
Holmen har en tydlig ambition att öka an-
delen egenproducerad energi. Det handlar 
om att på olika sätt göra det möjligt att 
ersätta fossila bränslen med bioenergi och 
att i större grad ta till vara spillvärme. 

Energiledningssystem 
Certifierade energiledningssystem finns vid 
koncernens svenska anläggningar. Sådana 
system kommer även att införas vid an-
läggningarna i Madrid och Workington. 

Branschgemensamma åtgärder
Holmen bildade under 2005 BasEl, Basin-
dustrins Elektricitets AB, tillsammans med 
andra elintensiva företag i Sverige. BasEl 
arbetar med konkreta projekt för att öka 
tillgången på el till konkurrenskraftiga 
priser. 

Tillsammans med andra företag i BasEl-
gruppen bildade Holmen företaget VindIn 
under 2006. Ett första mål är att företaget 
inom fem år ska producera en terrawat-
timme vindkraftsel årligen i Sverige. 

Holmen ser det som viktigt att delta  
i utvecklingen av alternativa energislag  
och att detta också kan verka dämpande 
på elpriserna.  

ökade uttag av biobränsle
Det är möjligt att inom cirka 15 år mer än 
fördubbla produktionen av bränslesorti-
ment i Sverige. Främst handlar det om att 
öka uttagen i norra Sverige där de största 
potentialerna finns. 

Holmen kommer nu att både öka ut-
tagen av biobränsle i egna skogar och 
aktivera sig som köpare och säljare på 
biobränslemarknaden i hela landet. 

ökad skogsproduktion i Sverige 
Med de förväntningar som nu ställs 
på att skogen ska ge mer energi, måste 
skogsproduktionen öka. Holmen fattade 
därför under 2006 beslut om ett nytt 
skötselprogram med mål att öka tillväxten 
i koncernens skogar med 25 procent under 
de närmaste 30 åren, se sidan 25. Men det 
krävs också mer forskning. Holmen har 
bidragit till att den statliga forsknings-
stiftelsen Mistra beslutat dra igång ett 
mycket omfattande forskningsprogram, 
Framtidens Skog. Syftet är att belysa alla 
aspekter på hur den skogliga resursen ska 
utnyttjas och ökas i framtiden.

Holmens tillverkning av 
pappersprodukter baseras 
på sulfatmassa, mekanisk 
massa, och returfibermassa. 
Dessa kräver skilda sorters 
och olika mycket råvara. 
Också energibehovet är olika.

sulfatmassa tillverkas vid Igge-
sunds Bruk. Veden ”kokas” i lut, 
främst natriumhydroxid, som löser 
upp den. Cellulosafibrerna frigörs 
hela och oskadade och med hela sin 
styrka i behåll. Ungefär hälften av 
innehållet i veden är cellulosafibrer 
som kan bli papper. Resten av ved-
ämnena tas om hand och används 
som biobränsle. Också kemika-
lierna återvinns. 

mekanisk massa tillverkas vid 
Hallsta och Braviken (båda TMP) 
respektive Workington. Veden sön-
derdelas mekaniskt i skivkvarnar,  
så kallade raffinörer. Det krävs 
stora mängder elenergi för att driva 
raffinörerna, vilket gör dessa bruk 
till stora förbrukare av elenergi.  
I gengäld kan hela innehållet i  
veden utnyttjas för tillverkningen  
av papper eller kartong. 

Den värme som alstras i raffinö-
rerna tas om hand och utnyttjas på 
andra ställen i processen. Bark och 
vedrester används som bioenergi. 

returfibermasssa (dip) . Avsvärtat 
returpapper är en utmärkt råvara 
för bland annat tidningspapper. 
Tillverkningen vid Madrid är helt 
baserad på DIP, vid Braviken utgör 
returpapper 40 procent av råvaran 
och vid Hallsta 30 procent.   

Till skillnad från tillverkningen  
av mekanisk massa genereras ingen 
överskottsvärme, inte heller finns 
bark och vedrester. Därför krävs 
externa energikällor.

Olika papper –  
olika energibehov 

Risker med det ökade  
behovet av biobränsle
Holmen ser betydande risker med den 
snabba utbyggnaden av biobränslebase-
rade värmeverk i Mellansverige – samma 
område som ger merparten av virket till 
koncernens pappersbruk. Värmeverken 
kan använda både grot och massaved/
flis medan industrierna bara kan använda 
de senare sortimenten. Redan idag eldas 
i detta område skogsråvara som skulle 
kunna förädlas till produkter. Med den till-
tagande bristen på biobränsle i området 
är risken påtaglig att än större kvantiteter 
industrivirke kommer att eldas upp istäl-
let för att förädlas. Statliga subventioner 
ger värmeverken god betalningsförmåga, 
vilket också kan driva upp virkespriserna 
i området.  

Så arbetar Holmen med energifrågorna
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Klimatet steg på allvar fram som en ödes-
fråga under 2006. Detta trots att frågan 
har varit levande under lång tid. Men 
tidigare har många ifrågasatt hypotesen 
om att det är mänskliga aktiviteter som 
orsakar klimatförändringen. Med tiden har 
de som ifrågasätter dock blivit allt färre. 
Till och med det officiella USA erkänner 
nu sambandet mellan mänskliga aktiviteter 
och den pågående, globala uppvärmningen. 

det är framförallt en faktor som är 
betydelsefull för förändringen av klimatet 
– den storskaliga användningen av olja.

Samtidigt tyder mycket på att oljeutvin-
ningen är nära kulmen och att tillgången 
framöver kommer att minska. 

Problemet då man eldar fossila bränslen 
som olja, kol och naturgas är att det sam-
tidigt frigörs koldioxid, dvs kol i gasform. 
Denna livets byggsten tas i anspråk av allt 
levande. I det ideala tillståndet tas allt som 
frigörs om hand. Men det är inget normalt 
tillstånd idag. Tillförseln av koldioxid är 
större än vad som kan absorberas. Istället 
blir koldioxiden kvar i atmosfären. Där 
bildar den ett ”lock” som gör att värmeut-
strålningen från jorden till rymden minskar. 
Följaktligen blir det allt varmare på jorden.  

lösningen på detta problem är att minska, 
och på sikt eliminera, användningen av 
fossila bränslen. Detta är en gigantisk 
utmaning – kanske den största som män- 
niskan mött – inte minst i perspektiv av 
den pågående snabba välståndsökningen  
i asiatiska länder. 

att tillverka produkter av naturlig råvara 
och energi som inte tär på ändliga resurser 
eller orsakar miljöproblem kommer i fram-
tiden att bli en självklarhet. Holmen har ett 
bra utgångsläge med en naturlig och kli-
matneutral råvara och hög andel bioenergi. 
Inom de närmaste åren bedöms Holmen 
kunna effektivisera användningen av el vid 
de svenska enheterna. Förbrukningen av 
elenergi per ton slutprodukt bedöms där 
minska med cirka sju procent. Använd-
ningen av fossila bränslen vid dessa enheter 
bedöms under samma period minska med 
cirka 75 procent. Det minskar utsläppen  
av fossil koldioxid med 200 000 ton. 

Avverkningarna i Holmens skogar 
understiger med god marginal den årliga 
tillväxten i dem. Lagerökningen och den 
ökande skogstillväxten fungerar som en 
viktig sänka för koldioxid.

Klimat och energi
Holmens verksamhet är baserad på den naturliga råvaran virke som  
är klimatneutral och ger produkter som kan återvinnas både som  
material och energi.  

Handel med utsläppsrätter
Från 2005 gäller ett EU-system för handel 
med utsläppsrätter för fossil koldioxid.  
För provperioden 2005–2007 tilldelades 
de anläggningar som berörs, ett specificerat 
antal utsläppsrätter. De som släpper ut mer 
fossil koldioxid än vad de fått sig tilldelat, 
måste köpa utsläppsrätter på den marknad 
som skapats. Säljare är främst företag som 

inte behöver utnyttja sina tilldelningar fullt 
ut. Handeln med utsläppsrätter är ett vik-
tigt och kostnadseffektivt sätt att minska 
utsläppen av växthusgaser. 

Arbetet med att fördela utsläppsrätter 
inom EU för perioden 2008–2012 pågår. 
Den totala tilldelningen kommer att skär-
pas gentemot tidigare period. 

holmen ser positivt på initiativ för att 
bemästra klimatproblemen. Dock vänder 
sig företaget mot att handelssystemet inte 
beaktar de indirekta effekterna på elpriset, 
som sätts enligt marginalprincipen. Det 
innebär att priset på den dyraste elen slår 
igenom på all el. I Norden produceras cirka 

Politiska styrmedel  
inom klimatområdet
Nya lagar och initiativ från såväl EU 
som i Sverige styr utvecklingen mot 
minskad andel fossila bränslen för 
att bemästra klimatförändringen.

Framtids-	
frågor	och
utveckling
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Elkraft
och värme

Vatten. Regnvatten tränger ned i marken,
tar åt sig näringsämnen och mineraler 
och sugs upp av träd och växter. 

Solenergi. Den mängd solenergi som 
träffar jorden är 15 000 gånger större än 
all den energi som människor idag använder. 
Träd och växter är de mest effektiva 
solfångare som finns.

Koldioxid. Kol är 
livets grundsten och 
finns i allt levande 
på jorden. Kol i gas-
form – koldioxid – 
finns också i luften 
och tas upp av träd 
och växter.  

Produkter Återvinning
som material

Holmens verksamhet utgår från solenergi, luftens koldioxid och markens näringsrika vatten. 
Produkterna kan återvinnas både som material och energi.

Sol, luft och vatten ger produkter och energi

Återvinning
som energi

Råvaror Tillverkning

Extern elenergi. Cirka två tredjedelar av behovet köps. 
Extern värmeenergi. Olja, gasol, naturgas täcker en tredjedel av behovet. En tiondel köps.  

Tryckpapper.  
Kartong för 
förpackningar
och trycksaker. 
Trävaror. 

Alla Holmens 
produkter kan åter-
vinnas. Cellulosa-
fibrerna i papper 
och kartong kan 
göra tjänst flera 
gånger. 

Utslitna fibrer och 
papper som inte 
kan återanvändas 
är utmärkta 
biobränslen.

Holmens till-
verkning utgår 
från ved som 
produceras 
i träden.

Intern elenergi.
Egen vatten- och 
mottryckskraft
täcker en tredjedel 
av elbehovet.

Intern värme-
energi. Biobräns-
len och återvunnen 
värme täcker 60 
procent av behovet.

70 procent av elenergin med hjälp av  
vattenkraft och kärnkraft. Den övriga pro- 
duktionen sker med hjälp av fossila bräns-
len. Priset för el stiger på grund av de mer-
kostnader som handeln med utsläppsrätter 
innebär för kol- och oljekraftverken. 

Holmen välkomnar initiativ som syftar 
till att bryta utsläppsrätternas elpris- 
drivande effekt. 

Energiskattedirektiv  
och frivilliga avtal
För att anpassa den svenska skattelagstift-
ningen till EUs, infördes 2004 en skatt på 
elkraft i Sverige. Elintensiva företag kan 
undvika skatten genom att spara energi  
och införa energiledningssystem enligt den 
lag som infördes 2005, PFE (Program För 
Energieffektivisering). Lagen gäller i fem  
år och under denna period ska konkreta 
åtgärder genomföras. Liknande avtal finns  
i andra EU-länder, bland annat CCA  
(Climate Change Agreement) i Storbritan-
nien. Industrierna där erbjuds en 80-pro-
centig reducering av energiskatterna mot  
att minska energianvändningen. 

holmen har infört energiledningssystem 
vid alla svenska enheter och har program 
för att effektivisera användningen av energi. 
Företaget undviker därmed en skatt på 
cirka 20 mnkr årligen. 

Bruket i Workington deltar i CCA-pro-
grammet, vilket innebär att man tillåts stå 
utanför EUs handelssystem för utsläpps-
rätter t o m 2007. 

Elcertifikat
Enligt en svensk lag från 2003 tilldelas den 
som producerar förnybar el ett elcertifikat 
för varje MWh. Elanvändarna är skyldiga 
att köpa ett visst antal sådana certifikat i 
förhållande till sin förbrukning, så kallad 
kvotplikt. Denna kommer att höjas suc-
cessivt, vilket leder till ökad efterfrågan på 
förnybar el. Den elintensiva industrin är  
undantagen kravet på kvotplikt. Under 
2006 förlängdes systemet till 2030 samti-
digt som ambitionsnivån i systemet höjdes.

holmen deltar i handeln med elcertifikat. 
Under 2006 såldes elcertifikat för förnybar 
el till ett värde av cirka 41 (56) mnkr.

EU-strävan att minska  
oljeanvändningen
Den svenska regeringen ställer sig bakom 
den alleuropeiska ambitionen att kraftigt 
minska beroendet av olja för uppvärmning 
och transporter. 

holmen har under de senaste åren engage-
rat sig alltmer i biobränslefrågan. Uttagen 
av biobränsle ur egna skogar ökar. I södra 
Sverige är Holmen sedan länge en bety-
dande aktör på biobränslemarknaden och 
engagemanget ökar nu även i övriga landet.

Genom att kraftfullt höja tillväxten i 
koncernens skogar ökar tillgången på både 
industrived och biobränsle.

Dock anser Holmen att det ur samhälls-
ekonomiskt perspektiv är mest fördelaktigt 
att använda prima virke för industriell 
förädling och att utnyttja grenar och toppar 
som biobränsle. Det är också viktigt att 
använda skogsråvaran ”i rätt ordning”,  
det vill säga att den först förädlas till pro-
dukter som sedan de använts är utmärkta 
biobränslen.
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skogarna ses runt om i världen som en 
av lösningarna på problemen med sinande 
oljekällor och den pågående klimatföränd-
ringen. På mycket lång sikt kan kanske 
andra energikällor ta över, men inom över-
skådlig tid är det främst skogen som kan 
tillföra nya mängder klimatneutral energi. 

Med ökande befolkning och stigande 
välstånd i världen kommer med stor sanno-
likhet också efterfrågan på papper, kartong 
och trävaror att öka. 

den tilltagande knappheten på ändliga 
råvaror gör också att intresset för att ut-
veckla helt nya material av vedfibrer ökar. 

Sammantaget pekar alla trender och 
utvecklingskurvor i världen på att efterfrå-
gan på skogsråvara under överskådlig tid 
kommer att vara i princip omättlig. Det 
finns därför en stark global strävan att öka 
skogsproduktionen. Eftersom virke är en 
bulkprodukt som inte ”tål” höga transport-
kostnader kommer lokal produktion också 
i framtiden att vara huvudalternativet.

mot bakgrund av denna förväntade utveck-
ling beslutade Holmen under 2006 om ett 
nytt skogsskötselprogram för koncernens 
skogar som innebär en kraftfull satsning på 

ökad skogsproduktion. Beslutet föregicks 
av en mycket omfattande utredning som 
gjordes tillsammans med Skogforsk. 

Holmens skogar kan ge mer
Holmen möter det ökade behovet  
av virke genom att kraftigt öka  
tillväxten i de egna skogarna.  
Samtidigt strävar koncernen efter 
att utveckla naturvårdsmetoderna. 

Effektivare naturvård
Intensiv skogsskötsel ställer höga krav på naturvårdsåtgärderna.  
De måste verkligen ge avsedd effekt för att skogens biologiska mångfald 
av djur, växter och mikroorganismer ska kunna fortleva.

det är inte rimligt att räkna med större 
andel skyddad skog än vad som redan finns 
eller är beslutad. Därför måste skyddade 
skogar skötas med mål att höja deras biolo-
giska kvaliteter. 

Målet är att styra mot åtgärder som ger 
mer nytta för den biologiska mångfalden 
till samma, eller lägre kostnad. 

Odla biologisk mångfald
För att kompensera för de biologiska 
baksidorna med den intensivare skogs-
skötsel som nu står för dörren måste nya 

naturvårdsstrategier utvecklas. Det är till 
exempel fullt möjligt att vid sidan av kom-
mersiella trädslag samtidigt odla förutsätt-
ningar för biologisk mångfald. 

Högre biologiska kvaliteter  
i skyddade skogar
Samtidigt behöver också skötselprogram 
för skyddade skogar utvecklas. Syftet är att 
”ladda” dem med så höga biologiska vär-
den som möjligt. I princip handlar det om 
att få skyddade skogar att utveckla nyckel-
biotopskvaliteter så snabbt som möjligt. 

Framtidens skog –  
så kan den se ut
Holmen ser det som realistiskt att den 
svenska skogsmarken kan delas upp på 
följande sätt i framtiden:    

1.  Produktionsskogar nära industrier/ 
 värmeverk som sköts med hög intensitet. 

2.  Skogar av dagens modell men där både  
 virkesproduktion och naturvårdsåtgärder  
 är effektivare.  

3.  Skyddade skogar som sköts med mål  
 att öka deras biologiska kvaliteter. 

F R A M T I D S F R Å g O R  O C H  U T V E C K L I n g
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Så kan tillväxten ökas
Holmens nya skogsskötselprogram innebär att virkespro- 
duktionen i de egna skogarna under de närmaste 30 åren  
bedöms kunna öka med 25 procent. På längre sikt och  
genom att ”vänta in” effekterna av gradvis allt mer förädlade 
skogsträd kan den procentsatsen fördubblas. 

Rensning av skogsdiken 
Skogsdiken slammar igen med  
tiden och förlorar sin ursprungliga 
funktion. Att rensa skogsdiken är  
ett enkelt och mycket effektivt  
sätt att höja tillväxten i skogen. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 2,5	procent	per	år.		 

Mer gödsling 
Gödslingen ska göras cirka tio år  
före slutavverkning varvid träden 
växer till rejält.  

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 4	procent	per	år.	 

Stubbehandling mot rotröta 
Rotröta, framförallt på gran,  
förekommer över hela Sverige.  
Skadorna kan förebyggas genom  
att vinteravverka och behandla  
stubbarna med pergamentsvamp 
under andra årstider. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 2	procent	per	år.		

Större andel  
förädlade plantor   
Genom att korsa särskilt välväxta 
träd med varandra får man fram 
förädlat frö som ger plantor med 
föräldrarnas goda egenskaper.  
Förädlade tallplantor producerar  
idag cirka tio procent mer virke än 
oförädlade. Inom tio år kommer  
den siffran nästan fördubblas på 
grund av förfinade urvalsmetoder. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 3,5	procent	per	år.		

Effektivare återväxtarbete 
Många åtgärder: Bättre markbe- 
redning, kortare kalmarkstid,  
bättre och växtkraftigare plantor, 
skydd mot snytbaggar också i  
norra Sverige. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 4,5	procent	per	år.		

Mer contortatall
Contortatall producerar cirka  
20 procent mer än förädlad tall.  
Jämfört med oförädlad tall är  
skillnaden cirka 35 procent. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 3,5	procent	per	år.		

Balanserade älgstammar  
Betning av älg minskar trädens 
tillväxt och kvalitet. 

Älgstammar i balans med foder- 
tillgången bidrar till växtkraftigare 
skog med högre framtida värde.  

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 2	procent	per	år.	

Klonskogsbruk  
med SE-plantor 
Klonade plantor är kopior av  
särskilt välväxande träd och kan  
finnas tillgängliga om cirka tio år  
för landets södra delar. 

SE-plantor är plantor som  
förädlats genom s k somatisk  
embryogenes. Det innebär att  
frön från utvalda träd kan  
reproduceras utan att gå om- 
vägen via fröplantager. 

	 Ökar	tillväxten	med	cirka		
	 3	procent	per	år.

Både klonade plantor och SE-plantor är resultatet av traditionell  
trädförädling. De har ingen koppling till genmodifierade plantor,  
som möjligen kommer att finnas i en avlägsen framtid.
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F R A M T I D S F R Å g O R  O C H  U T V E C K L I n g

Kundnära FoU-verksamhet

Holmens huvudprodukter papper och 
kartong är i grunden två helt olika pro-
dukter. De har skilda användningsområden 
och olika utvecklingsbehov vilket präglar 
FoU-arbetet i koncernen.

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 färskfiber och returfiber. I många fall 
blandas dessa fibrer för att uppnå optimala 
egenskaper.

kartong används huvudsakligen till för-
packningar där det primära kravet är att 
varan ska skyddas. Kartongen ska också 
klara högt ställda krav på körbarhet i kun-
dernas allt snabbare förpackningsmaskiner. 
Inte minst måste den kunna förses med 
kvalificerat tryck. Kartongen från Iggesund 
Paperboard tillverkas av färskfiber.

holmens fou-verksamhet är decentralise-
rad till de enskilda bruken för att komma 
produktion och marknader nära. Därutöver 
finns två utvecklingscenter, ett vid Holmen 
Paper och ett vid Iggesund Paperboard, som 
samarbetar i närliggande frågor.

Förutom renodlad process- och produkt-
utveckling samarbetar Holmen med både 
kunder och leverantörer av insatsvaror för 
att tydliggöra de tekniska krav som ställs.

Koncernstab Teknik arbetar tillsammans 
med de olika FoU-enheterna för att för-
bättra kontakten med den externa forsk-
ningen och påverka dess inriktning. 

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

chester och Pira International och i Finland 
med främst Åbo Akademi.

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

eus 7.e ramprogram för ett konkurrens-
kraftigt Europa öppnar nya möjligheter för 
finansiering av tillämpad forskning i den 
svenska skogsindustrin. Det handlar om 
samarbete över landsgränserna om bland 
annat produkt- utveckling och energieffek-
tivisering.

Tryckpapper
holmen paper har byggt upp stor kompe-
tens inom områdena termomekanisk- och 
returfibermassa. Främst för massaforskning 

har ett särskilt utvecklingscenter, Holmen 
Paper Development centre (HPD) etablerats.

minskad energiförbrukning . Sedan 1970-
talet har den mängd energi som går åt för 
att tillverka termomekanisk massa (TMP) 
vid Holmen Papers anläggningar minskat 
kraftigt. 

Företaget studerar nu möjligheterna att 
minska energianvändningen med ytterligare 
25 procent. Under 2007–08 uppförs en full-
skalig massalinje för energieffektiv produk-
tion av termomekanisk massa vid Braviken. 
Den totala investeringen uppgår till 475 
mnkr varav Energimyndigheten bidrar med 
40 mnkr. 

starkare och lättare tidningspapper . 
Under de senaste trettio åren har papperets 
styrka ökats och opaciteten förbättrats 

Produkt- och processutveckling är 
en viktig del av Holmens verksam-
het. Arbetet är inriktat på att förbätt-
ra produkterna, göra tillverkningen  
effektivare och minska resursan-
vändningen.
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genom att använda mer fyllmedel. Det 
innebär att såväl körbarheten i tryckpres-
sarna som tryckbarheten förbättrats, 
samtidigt som fiberåtgången per tryckt yta 
nästan halverats. Dagens tidningspapper är 
således bättre och lättare än tidigare. Detta 
bidrar i sin tur till färre pappersrullar, lägre 
kostnader för hantering och distribution, 
minskat transportbehov och därmed lägre 
miljöpåverkan.

bättre returfiberbaserat tryckpapper . 
Ett omfattande projekt pågår för att yt-
terligare förbättra det returpappersbaserade 
tryckpapperet. Här ingår många aktiviteter 
– från prov i fullskala till mer akademiska 
studier.

fruktbart kompetensutbyte . Samarbetet 
med Universidad Complutence i Madrid 
fortsatte. Det gemensamma laboratoriet i 
Madrid gör det möjligt för Holmen att ta 
tillvara forskarnas kompetens. Det skapar 
också kontakter som öppnar för framtida 
bra rekryteringar. 

minskad vattenanvändning . I Madrid  
pågår ett omfattande projekt inriktat på  
vattenbesparing.

Kartong
iggesund paperboard. Vid Paperboard  
Development Centre (PDC) är arbetet 
främst inriktat på ytbehandling. För att 
släta ut de mikroskopiska ojämnheterna 
mellan fibrerna bestryks kartongen med ett 
finkornigt lermaterial. Bestrykningen ger 
kartongen bättre egenskaper för kvalificerat 
tryck. Den erfarenhetsbank i bestryknings-
frågor som finns inom Iggesund Paperboard 
kommer även Holmen Paper till del. Ett 
nära samarbete har utvecklats med Holmen 
Papers anläggningar i Madrid och Vargön.

utveckla papperets fysiska egenskaper . 
PDC har byggt upp stor kompetens inom 
området pappersfysik. Det resulterar i 
kartong som kan bigas (vikas), stansas och 
präglas på mycket avancerade sätt. Inte 
minst är kunskapen om kartongens fysiska 
egenskaper viktig för körbarheten, det vill 
säga hur snabbt och säkert den låter sig 
tryckas och formas till förpackningar.

ny generation grafisk kartong . I början 
av 2006 startades arbetet vid Iggesunds Bruk 
med att utveckla nästa generation kartong 

för grafiska ändamål och förpackningar. Som 
ett led i arbetet kommer en av kartongmaski-
nerna att byggas om under 2007. 

minska kartongens vikt. I Workington 
fokuseras utvecklingsarbetet på att minska 
kartongens ytvikt med bibehållen styrka 
och styvhet samt att ytterligare förbättra 
dess ytegenskaper.

bättre optiska egenskaper . Utvecklings-
insatserna vid PDC koncentreras till att 
förbättra kartongens och ytskiktets optiska 
egenskaper. 

fibermodifiering är ett nytt FoU-område. 
Det innebär att man kemiskt eller meka-
niskt ökar cellulosafibrernas styvhet och 
bulkegenskaper. Arbetet kommer delvis att 
bedrivas tillsammans med Holmen Paper.

Skogsbruk
holmen skog . Utvecklingsarbetet är  
inriktat på tre huvudområden:

–  Ökad skogstillväxt

–  Effektivare skogsskötsel 

–  Effektivare naturvårdsmetoder.

ökad skogstillväxt. Den utredning som 
gjordes tillsammans med Skogforsk, resul-
terade i att ett nytt skogsskötselprogram 
antogs under 2006. Målet är att öka till-
växten i koncernens skogar med 25 procent 
inom 30 år. Se också sidan 25.

effektivare skogsskötsel . Holmen Skog 
arbetar tillsammans med externa forskare 
med att utveckla effektivare skötselmeto-
der. Företaget stöder också det utvecklings-
arbete som pågår vid Umeå Universitet med 
att delautomatisera skördarnas och sko-
tarnas kranar. Projektet rymmer betydande 
kapacitetsvinster.

bättre naturvårdsmetoder . För att öka 
de biologiska kvaliteterna i skogslandska-
pet arbetar Holmen Skog för att höja de 
biologiska kvaliteterna både i brukade och 
skyddade skogar. Bland annat handlar det 
om att odla förutsättningar för biologisk 
mångfald.

Externa kontakter
holmen är representerat i branschorga-
nen Skogsindustrierna i Sverige, The Paper 
Federation of Great Britain och UK Forest 
Products Association i Storbritannien 
samt Aspapel i Spanien. Därutöver deltar 
Holmen i den europeiska branschorgani-
sationen Cepi och i grupper som hanterar 
förpackningskartong och tryckpapper. 
FoU- och miljöfrågor behandlas inom dessa 
grupperingar.

holmen bidrar till utvecklingen på miljö-
området genom eget arbete och genom att 
delta i den forskning som pågått i bran-
schen sedan 1970. Projekten utförs vid hög-
skolor, universitet och forskningsinstitut.  

holmen deltar sedan �00� i ett projekt  
tillsammans med Värmeforsk för miljö-
riktig användning av förbränningsaskor. 
Projektet har hög prioritet i Holmen. Siktet 
är satt på att finna kostnadseffektiv och 
långsiktigt hållbar användning för avfall 
från produktionen.

omfattande skogsforskningsprogram. 
De höga förväntningar som nu ställs på 
skogen kräver intensifierad forskning. 
Holmen har engagerat sig i frågan och 
bidragit till att den statliga forskningsstif-
telsen Mistra beslutat starta ett omfattande 
forskningsprogram. Dess syfte är att belysa 
alla aspekter på hur den skogliga resursen 
ska utnyttjas i framtiden. 

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 fiberåtgång och energiförbruk- 
ning 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
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marknaderna för papper och kartong i Eu-
ropa är mogna. Volymmässigt har Holmen 
under senare år vuxit med 4–5 procent per 
år inom huvudproduktområdena. 

Holmens strategi är att växa mer än mark-
naden. Detta ska främst ske organiskt genom 
att förbättra produkterna och öka produk-
tionen, men även genom selektiva förvärv.

resultat �006. Holmens rörelseresultat 
2006 uppgick till 2 303 mnkr, vilket är  
336 mnkr bättre än 2005. Resultatförbätt-
ringen förklaras av prisökningar på produk-
terna och ökad produktion. 

Holmen Paper – tryckpapper 
Holmens strategi är att utveckla starka  
relationer med kunder inom följande  
produktområden:
 Dagspressförlag
 Telefonkatalogförlag
 Detaljister
 Tryckerier
 Bokförlag

Betaltidningarnas upplagor har under flera 
år minskat. Det uppvägs av att gratistidning-
arna samtidigt expanderar och av att mark-
naderna i östra och södra Europa växer. 

Tillsammans med nya dagliga sport-  
och finanstidningar innebär det att den 
totala konsumtionen av tidningspapper  
ökar i Europa. 

Holmens marknadsandel på den europe-
iska marknaden för standard tidningspap-
per är knappt tio procent. För förbättrat 
tidningspapper, katalog- och bokpapper är 
den cirka 25 procent. 

Med etableringen och investeringarna i 
Madrid har Holmen skapat ytterligare en 
hemmamarknad för tidningspapper. Bruket 
försörjer marknaderna på Iberiska halvön, 
södra Frankrike och Italien. De svenska 
bruken försörjer norra Europa.  

resultat �006. Marknaden för tryckpapper i 
Europa ökade med 3 procent. Holmen Papers 
leveranser steg med 15 procent. Rörelseresul-
tatet förbättrades till 754 (631) mnkr. 

Iggesund Paperboard – kartong 
Holmens strategi är att befästa och utveckla 
positionerna på marknaden för färskfiber-
kartong. Investeringarna inriktas på att  
höja kvaliteten och öka produktionen. De 
investeringar som pågår vid Iggesunds Bruk 
kommer att ytterligare höja kartongens 
kvalitet. 

Försäljning inom marknadssegmenten: 

 Förpackningskartong 
 Grafisk kartong 
 Tobakskartong

Holmens försäljning av färskfiberkartong 
sker främst inom Europa. En stor andel 
exporteras också utanför denna världsdel.  
Holmen är marknadsledare i Europa inom 
det högsta kvalitetsskiktet av färskfiber-
kartong – solidkartong. Totalt är Holmens 
andel av den europeiska marknaden för 
solid- och falskartong cirka 20 procent. 

resultat �006. Marknaden för färskfiber-
kartong i Europa ökade med 4 procent. 
Iggesund Paperboards leveranser steg  
med 9 procent. Rörelseresultatet förbätt- 
rades till 752 (626) mnkr. 

Holmen Timber – trävaror 
Holmen Timbers trävaror är inriktade  
på ”synligt trä i boendemiljö”.

Försäljningen sker främst till: 

 Golv- och fönstertillverkare
 Snickerier, hyvlerier och möbelindustrier
 Byggvaruhandeln 

Under 2002 gick Holmen Timber över  
till att enbart tillverka furuträvaror. Sedan 
dess har bemanningen minskats med cirka 
en tredjedel och leveranserna ökat med  
cirka 7 procent. 

resultat �006. Holmen Timbers leveranser 
ökade med 8 procent. Rörelseresultatet 
förbättrades till 80 (13) mnkr. 

Positiv marknadsutveckling
Marknaden för Holmens huvudprodukter tidningspapper och färskfiberkar-
tong växte starkt under 2006. Koncernens mål att växa mer än marknaden 
uppfylldes med råge genom den nya tidningspappersmaskinen i Madrid 
och genom ökad produktion av kartong. 

ekonomisk	
utveckling
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Holmen Skog –  
virke och biobränsle
Behovet av industrivirke och biobränsle 
ökar i Sverige. Holmen möter detta genom 
att öka virkesproduktionen i de egna  
skogarna och engagera sig som köpare  
av biobränsle i hela landet.

Holmens externa försäljning av virke 
och biobränsle är större än leveranserna  
till de egna enheterna. De externa kund-
erna utgörs främst av: 
 Sågverk 
 Skogsindustrier 
 Värmeverk 

resultat �006. Avverkningen i Holmens 
egna skogar ökade med 12 procent efter  
att under 2005 ha varit påverkad av uppar-
betning av stormvirke hos virkesleverantörer 
i södra Sverige. Holmen Skogs rörelseresul-
tat förbättrades till 643 (537) mnkr.

Holmen Energi – elenergi 
Holmens svenska tryckpappersbruk svarar 
för merparten av koncernens elförbrukning. 
Egen vattenkraft stod 2006 för 18 procent 
av koncernens elförsörjning. Bruken svarade 
själva för 12 procent. Resterande del köptes 
externt. Exponeringen för prisförändringar 
på inköpt el begränsas genom långsiktiga 
leveransavtal till fast pris. Mellan 85 och 95  
procent av nettoförbrukningen i Sverige  
är prissäkrad fram till och med 2012 och  
70 procent fram till och med 2015. 

resultat �006. Holmen Energis produktion 
av elkraft minskade med 24 procent på 
grund av låg vattentillgång under somma-
ren och hösten. Rörelseresultatet minskade 
till 197 (301) mnkr. 

Finansiell utveckling
Sedan Holmen i sin nuvarande skepnad 
skapats år 2000 har resultaten legat inom 
ramen för de finansiella målen (se sidan 7).

Avkastningen har överträffat den mark-
nadsmässiga kapitalkostnaden med ett 
par procentenheter. Avkastningen på eget 
kapital 2006 uppgick till 9 procent.

Skuldsättningsgraden var 0,36 vid ut-
gången av 2006. 

Holmen har lämnat en ordinarie utdel-
ning som i genomsnitt uppgått till cirka  
6 procent för perioden 2001–2006. Extra 
utdelningar lämnades för verksamhetsåren 
2000 och 2003.

Anställda

Försäljning till kunder
18 592 miljoner kronor

Holmens verksamhet 2006 fördelad på intressenter 1)

Kunder

Leverantörer

Anställda

Långivare
Staten

Aktieägare

Försäljning av papper, kartong, virke och trävaror

1) Baserat på koncernens resultaträkning.

2) Avskrivningar har inkluderats vilka över tiden representerar de kostnader 
    koncernen har för inköp från leverantörer av anläggningstillgångar.

Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m2)

Löner och sociala kostnader

Räntor
Skatter

Nettoresultat

Varav utdelat
Kvar i företaget

18 592
– 13 751

– 2 538

– 247
– 597

1 459

1 017
442

Miljoner kronor

Långivare 
Staten

Aktieägare

Leverantörer

Iggesund Paperboard Holmen Paper

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061995

Tillväxt (1 000 ton)

500

1 000

1 500

2 000

3 000

2 500

     0

Ny pappersmaskin 
vid Braviken

Förvärv av anlägg-
ningen i Madrid

Utbyte av pappers-
maskin vid Hallsta

Ny pappersmaskin 
i Madrid

Ombyggnad av kartong-
maskin vid Iggesunds Bruk

Ombyggnad av kartong-
maskin vid Workington 

Ombyggnad av två kartong- 
maskiner, vid Iggesunds Bruk 
och Workington 

74%

1%
3%

14%

8%

nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, mnkr  

 nettoomsättning Rörelseresultat
 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Holmen Paper  10 140 8 442 7 814 754 631 487
Iggesund Paperboard  5 240 4 860 4 877 752 626 809
Holmen Timber  465 460 492 80 13 5
Holmen Skog  4 042 3 858 3 780 643 537 586
Holmen Energi  1 691 1 480  1 258 197 301 178
Koncerngemensamt och övrigt – – – -123 -141 -113

 21 578 19 100 18 221 2 303 1 967 1 952
Internleveranser -2 986 -2 781 -2 568 – – –  

Koncernen 18 592 16 319 15 653 2 303 1 967 1 952  
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Mer info om Holmens miljöarbete: 
www.holmen.com/omvarlden

holmens miljöpolicy innehåller principer 
för miljöarbetet i koncernen och täcker 
merparten av de miljöaspekter som är rele-
vanta för Holmen och dess intressenter.

miljöansvar . Koncernens styrelse och VD 
samt cheferna för affärsområdena har ett 
övergripande ansvar för miljön. Det ope-
rativa miljöansvaret ligger hos plats- och 
skogschefer.

Koncernens hållbarhetschef leder  
Holmens miljöråd, samordnar miljö- 
insatserna och tar initiativ till, samt driver 
samverkansgrupper inom koncernen.

kontroll av miljöarbetet. Den industriella 
verksamheten kontrolleras regelbundet av 
miljömyndigheterna som bland annat beva-
kar att givna villkor uppfylls. Besiktningar 
görs också av externa experter. Den skogliga 
verksamheten övervakas av Skogsstyrelsen.

Ledningssystem  
och skogscertifieringar
mellan 1��� och �00� certifierades miljö-
ledningssystemen enligt ISO 14001 vid 
alla enheter liksom i skogsbruket. Redan 
tidigare var kvalitetsledningssystemen vid 
de tillverkande enheterna certifierade enligt 
ISO 9001.

Holmens skogsbruk är certifierat enligt 
de internationella skogsbruksstandarderna 
FSC (1998) och PEFC (2003).

energiledningssystem infördes och certi-
fierades under 2005 och 2006 vid samtliga 
svenska enheter.

kontroll av miljöcertifieringarna . Alla 
certifierade system kontrolleras regelbundet 
av externa revisorer, som i detalj studerar 
hur systemens krav uppfylls.

leverantörsbedömning . Arbetet med ett 
koncerngemensamt system för att bedöma 
leverantörernas kvalitets- och miljöarbete 
pågår. Samordningen av Holmens inköps-
funktioner ökar möjligheterna att ställa 
tydliga miljö- och kvalitetskrav på alla 
leverantörer. 

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

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

elrådet lägger fast riktlinjer för handel 
och användning av elenergi samt hanterar 
frågor som har med handeln av elcertifikat 
och utsläppsrätter att göra. Elrådet består 
av representanter för Koncernstab Eko-
nomi och Finans, Holmen Energi samt de 
stora elförbrukande enheterna.

energi- och klimatgruppen utvärderar de 
initiativ som tas såväl internationellt som 
nationellt för att bemästra de pågående  
klimatförändringarna. Under 2006 fort-
satte kartläggningen av Holmens energian-
vändning med mål att göra den effektivare. 

Arbetssätt
Holmens miljöpolicy anger hur miljöansvaret i koncernen fördelas och  
miljöarbetet bedrivs. Verksamheten kontrolleras av miljömyndigheterna  
och de för ledningssystemen auktoriserade miljörevisorerna. 

miljö-	
ansvar

FSC-revision i Holmens skogar  
utanför Hudiksvall.
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Miljöarbete 2006

Gruppen består av platscheferna vid 
bruken.

ledningssystem. Gruppen hanterar frågor 
som har med kvalitets-, miljö- och energi-
ledningssystem att göra.

kemikalier . Gruppen hanterar produkt-
säkerhets- och lagstiftningsfrågor. EUs 
nya regelverk för kemikalier (REACH) 
hanteras i denna samverkansgrupp.

transporter . Gruppen kartlägger  
Holmens transporter och utreder möjlig- 
heter att ytterligare minska deras miljö- 
påverkan.

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

avfallshantering. Gruppen arbetar med 
att finna alternativa användningsområden 
för de avfall som uppkommer.  

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. 
Miljöaspekter vägs in i alla projekt. De 
fortlöpande bytena av äldre processut-
rustning innebär också att miljöpåverkan 
fortsätter att minska.

holmens verksamhet regleras av de  
villkor som miljömyndigheterna sätter 
upp. Därutöver ställer de certifierade 
ledningssystem, som finns i alla delar av 
koncernen, ytterligare miljökrav. Syste-
men innehåller kvantitativa miljömål  
som regelbundet revideras och skärps  
med sikte på ständiga förbättringar.  
Miljö-målen presenteras i nätversionen  
av Holmen och omvärlden. 

prioriterade miljöaspekter utgörs av  
utsläpp till luft, vatten samt avfall. Ut-
vecklingen för dessa följs fortlöpande ge-
nom omfattande statistik som är offentlig 
och kontrolleras av miljömyndigheterna. 

Som framgår av diagrammen på nästa 
sida är utvecklingen per ton slutprodukt 
positiv ur samtliga miljöaspekter. Detal- 
jerade uppgifter för varje enhet presente-
ras på sidorna 52–53.

utvecklingen på miljöområdet under-
stöds av koncernens miljöpolicy, miljö-
myndigheternas krav och de lokala miljö-
målen i de certifierade ledningssystemen. 
Mot bakgrund av den stadigt minskande 
miljöpåverkan har Holmen inte funnit  
anledning, eller behov av, att sätta miljö-
mål på koncernnivå. 

energi- och resursanvändning är  
aspekter som finns med i så gott som  
alla projekt i koncernen. I dessa globalt 
viktiga miljöfrågor har Holmen mycket 
goda grundförutsättningar. Tillverkningen 
utgår från den förnybara råvaran virke 
och cirka hälften av värmeenergin pro-
duceras med hjälp av biobränslen. 

Den höga andelen biobränsle har flera  
orsaker, dels att det finns naturligt vid 
flera bruk, dels en strävan under lång tid 
att minska oljeanvändningen och tillvara-
ta spillvärme i så hög grad som möjligt. 

holmens ansträngningar inom energi- 
och klimatområdet bedöms inom de 
närmaste fem åren resultera i en kraftig 
eleffektivisering vid de svenska enheterna. 
Den specifika elenergiförbrukningen  
(per ton slutprodukt) väntas minska med 
cirka sju procent inom den svenska verk-
samheten. 

Genom en rad samverkande åtgärder minskar Holmens miljöpåverkan 
gradvis. Den pågående förändringen av jordens klimat ökar koncernens 
ansträngningar att minska energibehovet och öka produktionen av  
biobränsle.

fortsättning på nästa sida…
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M I L J ö A n S V A R

holmens tillverkning av tryckpapper och kar- 
tong ökade med drygt tio procent under 2006.  

Det innebar samtidigt att Holmens totala  
utsläpp till luft och vatten ökade jämfört med  
2005. Dock inte i samma grad som produktio- 
nen, eftersom åtgärder vid flera bruk minskade  
deras utsläpp. Räknat per ton slutprodukt  
minskade utsläppen eller låg i några fall kvar  
på samma nivå som året innan. 

Utsläpp till luft
fossil koldioxid. Främst på grund av den ökade  
produktionen i Madrid ökade koncernens totala  
utsläpp av fossil koldioxid med knappt 12 pro- 
cent. Per ton slutprodukt var de oförändrade. 

svaveldioxid. Koncernens totala utsläpp  
minskade med 16 procent. Per ton slutprodukt  
minskade de med drygt 30 procent.

kväveoxider . Koncernens totala utsläpp ökade  
med 9 procent, främst på grund av den ökade  
produktionen i Madrid. Per ton slutprodukt  
minskade de med 4 procent. 

stoft. Koncernens totala utsläpp minskade  
med 13 procent. Per ton slutprodukt minskade  
de med 23 procent. 

Utsläpp till vatten
cod. Koncernens totala utsläpp ökade med 
3 procent. Per ton slutprodukt minskade de  
med 9 procent.

suspenderande ämnen . Koncernens totala  
utsläpp ökade marginellt. Per ton slutprodukt  
minskade de med knappt 12 procent. 

kväve . De totala utsläppen ökade med 13  
procent. Per ton slutprodukt var de oförändrade.

fosfor . Koncernens totala utsläpp minskade  
med 4 procent. Per ton slutprodukt minskade  
de med 15 procent. 

Avfall
Mängden deponerat avfall låg kvar på samma  
nivå som året innan och har sedan 2002  
minskat med drygt 50 procent. Av det avfall  
som inte användes för energiproduktion nyttig- 
gjordes cirka 85 procent på annat sätt – både  
internt och externt.

överskridanden och klagomål . Vid några  
enheter överskreds riktvärdena för utsläpp till  
luft och vatten. Miljövillkorens gränsvärden  
klarades dock i samtliga fall. Miljömyndig- 
heterna informerades och åtgärder vidtogs  
för att förhindra upprepning. 

Ett fåtal klagomål över buller och lukt fram- 
fördes av närboende till några av fabrikerna.

utsläpp till luft och vatten samt avfall

Användningen av fossila bränslen 
vid samma industrier bedöms under 
perioden minska med cirka 75 pro-
cent, motsvarande cirka 200 000 ton 
koldioxid. 

De engelska och spanska bruken 
försörjs med el och värme från lokala 
gaskombikraftverk. Dessa eldas med 
naturgas och är ur energi- och klimat-
synpunkt de bästa när det saknas 
alternativ till fossila bränslen.

under �006 genomfördes en lång rad 
miljörelaterade åtgärder och utred-
ningar. Detta är ett urval.

 Åtgärder genomfördes vid flera   
 bruk för att göra reningen av ut- 
 släpp till vatten och luft effektivare.

 Certifierade energiledningssystem   
 infördes vid tre bruk vilket innebär  
 att samtliga svenska bruk nu  
 tillämpar sådana. 

 Arbete pågår för att effektivisera   
 användningen av energi vid  
 Holmens anläggningar. De svenska  
 bruken deltar i Energimyndighe- 
 tens ”Program för energieffektivise- 
 ring”. Holmen deltar i handeln  
 med elcertifikat och utsläppsrätter  
 för fossil koldioxid.

 Vid Madrid studerades möjlig- 
 heterna att använda renat avlopps- 
 vatten i produktionen för att ytter- 
 ligare begränsa användningen   
 av färskvatten.

 Beslut fattades om att under 2007  
 renovera mesaugnen vid Iggesunds  
 Bruk samt att bygga ett nytt tall- 
 oljekokeri. Det kommer att minska  
 oljeförbrukningen med 10 000 m3  
 per år.

 Holmen Skog beslutade att öka   
 uttagen av biobränsle i koncernens  
 skogar samt att aktivera sig på   
 biobränslemarknaden även i norra  
 och mellersta Sverige. 

 Det skogsskötselprogram som  
 infördes under året innebär att   
 produktionen av industrivirke  
 bedöms kunna öka med 25 procent  
 inom 30 år. Det innebär också att  
 mängden biobränsle ökar. 
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… fortsättning från föregående sida

Mer info om Holmens miljöarbete: 
www.holmen.com/omvarlden
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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  
certifierade system för miljö-, energi-  
och kvalitetsledning samt för skötseln  
av skogarna. Alla system är integrerade  
i verksamheten och revideras årligen.

iso 14001 och iso �001 är internationella 
standarder för miljöstyrning och kvali-
tetsledning. 

ss 6�77�0 är ett svenskt energilednings-
system som införts vid Holmens energi-
krävande anläggningar. 

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

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

skogscertifiering: Se sidan 16.

certifikat för de olika ledningssystemen  
och skogsstandarderna redovisas på 
www.holmen.com/omvarlden

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

Tillstånd och certifieringar
Tillstånd från myndigherna, år

Hallsta Miljöskyddslagen 2000

Braviken  Miljöbalken 2002

Madrid  IPPC 2006

Wargön  Miljöbalken 2002

Iggesunds Bruk Miljöskyddslagen 2003

Strömsbruk  Väntas under 2007 bli klassad som anmälningspliktig  
 verksamhet med tillsyn av kommunen

Workington IPPC 2002

Arkningsanläggningarna Kräver tillstånd bara för ett fåtal parametrar   
Skärnäs hamnterminal Miljöbalken 1999

Iggesunds Sågverk  Miljöskyddslagen 1994

Holmen Energi Tillstånd enligt Vattenlagen, innehåller också miljövillkor

Certifieringar, år ISO 14001 SS 627750 ISO 9001

Hallsta  2001 2005 1993

Braviken 1999 2006 1996

Madrid 2002 – 2000

Wargön 1999 2006 1995

Iggesunds Bruk  2001 2005 1990

Strömsbruk  2000 2005 1990

Workington  2003 – 1990

Iggesunds Sågverk 1999 2006 1997

Holmen Skog  1998 – –

Skogscertifieringar, år FSC PEFC

Holmen Skog  1998 2003

Miljöcertifierad skog i Sverige 2006

Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifierade skogar
 Areal, Andel av all skog,  
 miljoner hektar % 

FSC, skogsföretag    9,3 41        

FSC, privata skogsägare   1,1   5    

PEFC, skogsföretag   2,9   13      

PEFC, privata skogsägare   2,8 12  

Totalt 13,2 58  

Andel certifierat virke till Holmens anläggningar 2006, %

 Hallsta Braviken  Wargön Iggesunds Bruk Workington  Iggesunds Sågverk

FSC 15 15 5 25 100 40

PEFC 15 10 20 20  – 35

Totalt 20 20 20 25 100 40
  varav från 

  Holmens skogar    3 7 0 21 – 35

Sifferunderlaget bygger på både verifierade och uppskattade volymer.



� 4 	 H o l m e n 	 o c H 	 o m v ä r l d e n 	 2 0 0 6

M I L J ö A n S V A R

Holmen redovisar miljökostnader  
i enlighet med Statistiska Central- 
byråns (SCB) riktlinjer. 

direkta miljöinvesteringar . Kostnader 
för utsläppsbehandlande investeringar, till 
exempel olika typer av reningsutrustning.

integrerade miljöinvesteringar . Kostna-
der för utsläppsförebyggande investeringar. 
Till exempel 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, ut-
bildning, 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. Miljöåtgärderna i Holmens 
skogsbruk innebär att cirka fem procent av 
den produktiva skogsmarksarealen undan-

tas 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 koldi-
oxid användes under 2006 till största delen i 
den egna produktionen. Överskottet medför-
de ett redovisat resultat på 4,9 (12) mnkr.

elcertifikat för förnybar el såldes under 
2006 till ett värde av 41 (56) mnkr.

straffavgifter . Överskridande av myn-
digheternas tillåtna nivåer för utsläpp kan 
rendera straffavgifter för det företag som 
orsakar utsläppet. 

Holmen orsakade inte några utsläpp som 
ledde till sådan påföljd under 2006.  

kemikalier är nödvändiga i tillverkningen 
för att ge produkterna specifika egenskaper. 
Vissa kemikalier används i stora mängder, 
medan andra förekommer i endast mycket 
små kvantiteter. Inom Holmen Skog 
används också kemikalier, främst vid plant-
skolorna för att förhindra att plantorna 
angrips av svamp och insekter. 

endast godkända kemikalier . Kemikalie-
grupper finns vid samtliga Holmens enhe-
ter. Dessa avgör vilka kemikalier som får 
användas. Kemikalier bedöms ur aspekter 
som teknisk funktion, produktsäkerhet, 
arbetsmiljö och yttre miljö. 

Holmen deltar i arbetet med att vidare-
utveckla den branschgemensamma databas 

för kemikalier som finns i Sverige. Även  
de brittiska och spanska enheterna deltar  
i arbetet.

vilka kemikalier används? Holmen redo-
visar varje år den fullständiga kemikaliean-
vändningen till miljömyndigheterna.

ny kemikalielag . EUs nya regelverk 
(REACH) kommer bland annat att skärpa 
kraven på att tillverkare och importörer av 
kemikalier gör riskbedömningar. 

Holmen ser positivt på REACH efter-
som regelverket innebär ett helhetsgrepp 
på kemiska hälso- och miljörisker. Detta 
kommer att ytterligare förbättra riskhante-
ringen i verksamheterna.

Holmen har startat arbetet för att upp-
fylla de nya kraven. Ett REACH-nätverk 
bestående av olika kompetenser har bildats 
i koncernen. 

Holmen deltar också i branschorganisa-
tionen Skogsindustriernas arbetsgrupp för 
denna fråga samt följer det REACH-arbete 
som bedrivs hos den europeiska bransch-
organisationen Cepi.

Kemikalier 
Tillverkningen av papper och kartong kräver förutom vedfiber, energi och  
vatten även kemikalier. EUs nya regelverk för kemikalier (REACH) införs 
under 2007 och gäller i alla medlemsländer. 

Miljökostnader

miljöinvesteringar, mnkr 2006 2005 2004

Direkta (utsläppsbehandlande) 16 70 46
Integrerade (utsläppsförebyggande) 39 53 16

Totalt  55 123 62
Andel av Holmens totala investeringar, % 6 4 5

miljökostnader, mnkr  2006  2005 2004

Interna1) och externa  177 170 170
Kapital  76   75   80
Miljöskatter och –avgifter 78     70   61
Skogsbruk  50    50   50

Totalt  381    365 361
1) Samtliga affärsområden samt miljöfunktionen vid koncernstab Teknik. 

Miljörelaterade intäkter, mnkr 2006 2005 2004

Försäljning av  
    – utsläppsrätter (koldioxid) 5 12  –1)

    – elcertifikat  41 56 67
    – värme till fjärrvärmenät  14 – –
    – avfall för nyttiggörande  6 – –

Totalt  66 68  67
1) Handeln med utsläppsrätter startade 2005       2)  Ny uppgift för 2006

2)

2)

graeme Coulson, Workington, 
kontrollerar massakvaliteten.
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affärsområdena ansvarar för transpor-
terna av produkter från bruken till kun- 
derna. Holmen Skog organiserar transpor- 
terna av virke från egna skogar och privata 
skogsägare till industrin, liksom för det 
virke som importeras. I Storbritannien 
ombesörjs detta av anläggningen i  
Workington. 

För transporterna av övriga råvaror  
och förbrukningsmateriel ansvarar normalt 
respektive leverantör.

fartyg står för cirka 60 procent av det 
totala transportarbetet (tonkilometer) i 
Holmen. Långtidschartrade fartyg trans-
porterar produkter från svenska bruk till 
hamnar på kontinenten och i Storbritan-
nien. Lastutnyttjandet i fartygen är högt 
– över 90 procent. På återvägen från 
Storbritannien transporterar en del av 
fartygen returpapper till Holmen Papers 
anläggningar. 

järnväg utnyttjas framförallt för transpor-
terna av produkter till Sydeuropa och i  
viss mån också för inkommande råvaror.  
Holmen strävar efter att använda järn-
väg där det är praktiskt och ekonomiskt 
möjligt.

lastbilar är det huvudsakliga transport-
medlet för virkestransporterna från skogen 
till bruken. För transporterna av produk-
ter från hamnterminalerna till kunderna 
är lastbilar oftast det enda alternativet. 
Samma sak gäller också för transporterna 
till kunder inom respektive land där pro-
dukten tillverkas.

Så arbetar Holmen  
med transportmiljöfrågor

transportutredningar . Holmen strävar 
efter att effektivisera transporterna och 
minska den miljöpåverkan de ger upphov 

till. Transportmiljögruppen sammanställde 
2005 transportdata för Holmens transpor-
ter inom Europa. Energiförbrukning och 
utsläpp kvantifierades och utgör underlag 
för förslag till förbättringar. En ny koncern-
övergripande sammanställning av transpor-
terna genomförs för 2007. 

miljöeffektivare fartyg . Motorerna i två 
av Holmen Papers långtidschartrade fartyg 
byggdes om under 2005. Det resulterade i 
att fartygens utsläpp av kväveoxider mins-
kade med mellan 40 och 50 procent och av 
koldioxid med cirka 10 procent.  

katalysatorer kompenserar svavelhalt. 
På grund av kraftigt höjda priser på  
lågsvavligt fartygsbränsle – gasoil – drivs 
nu endast ett av Holmen Papers fem lång-
tidschartrade fartyg med denna bränsletyp. 
Det bränsle som istället används innehåller 
mindre än 1,5 procent svavel, vilket ligger 
under de krav som gäller för Östersjö-  
och Nordsjöfart. Genom att installera  
katalysator på ett av fartygen ligger total-
utsläppen av de försurande ämnena kväve-
oxider och svaveldioxid kvar på samma 
nivå som när merparten av fartygen drevs 
med gasoil. 

Tre av de fem fartyg som Iggesund  
Paperboard anlitar för transporter av pro-
dukter är utrustade med katalysatorer.

holmen skog använder ett internetbaserat 
system för att optimera virkestransporter-
na. Företaget samarbetar också med andra 
skogsbolag om transporter av virke för att 
minimera transportavstånden.

Transporter
Holmen arbetar fortlöpande med att begränsa den miljöpåverkan som 
transporterna av råvaror och produkter ger upphov till. Sammanställningen 
av transportdata som gjordes 2005 ger underlag till förbättringar.

Holmens transporter inom Europa
Fördelningen baseras på utfört transportarbete (tonkilo-
meter) där transporter av virke, returpapper, kemikalier, 
bränslen, avfall och färdiga produkter inkluderats.
Holmens totala transportbehov inom Europa för råvaror, 
produkter och avfall uppgår till cirka 5,1 miljarder tonkm.

Järnväg

Lastbil 
36%

Fartyg 
60%

 4%

Fartyg står för cirka 60 procent av det totala transportarbetet (tonkilometer) i Holmen.  
Lastutnyttjandet i fartygen är högt – över 90 procent.

Eltåg

Lastbil
37 %

Fartyg
60 %

 3 %
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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 angeläget att göra 
hanteringen så kostnadseffektiv som möjligt.

Holmen arbetar sedan 2003 tillsammans 
med Värmeforsk för att utveckla metoder 
och teknik för miljöriktig användning av för-
bränningsaskor. Projektet har hög prioritet.

Vid alla Holmens enheter tillämpas 
källsortering. Anställda och entreprenörer 
utbildas fortlöpande i avfallsrutinerna.

En koncerngemensam grupp arbetar för 
att finna alternativa användningsområden 
för det avfall som uppstår.

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

brännbart avfall som nyttiggörs. An-
vänds huvudsakligen för att framställa vär-
meenergi i brukens fastbränslepannor. Vissa 
typer, till exempel slam från reningsanlägg-
ningar, kan efter behandling användas som 
jordprodukter.

ej brännbart avfall som nyttiggörs. 
Under de senaste åren har flera projekt 

genomförts med syfte att finna alternativa 
användningsområden för det ej brännbara 
avfallet. Bland annat har aska provats som 
vägbyggnadsmaterial, jordförbättrings-
medel, cementersättning och till att täcka 
deponier med.

ej brännbart avfall som deponeras. Som 
följd av det framgångsrika arbetet med att 
finna alternativa användningsområden har 
mängden deponerat material minskat med 
drygt 50 procent sedan 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
Ett stort antal avfallsrelaterade projekt, ut-
redningar och åtgärdsprogram pågår i kon-
cernen. De nedanstående är ett axplock. 

iggesunds bruk . Aska, slam och grus från 
vedrenseriet används sedan 2004 för täck-
ning av kommunala deponier. 

Ett återvinningsföretag på orten tillver-
kar anläggningsjord med hjälp av osläckt 
kalk från bruket.  

Tidigare deponerades dessa avfallstyper  
i brist på meningsfull användning.

hallsta och holmen skog . Storskaliga 
försök pågår sedan 2005 med att använda 
förbränningsaska som fyllnadsmaterial vid 
vägbyggen. Inblandningen av aska ökar 
vägarnas bärighet och minskar risken för 
tjälskador. 

madrid. Slammet från avsvärtat returpap-
per används som bindemedel vid tillverk-
ning av byggstenar. Slammet blandas med 
lera och bidrar till att ge byggstenarna goda 
isolerande egenskaper.

hallsta och braviken . Metaller i form av 
häftklamrar och emballagetråd sorteras 
ut vid returpappershanteringen och säljs 
externt för återvinning. 

braviken . Försök pågår med att gräva upp 
returpappersavfall som tidigare måst depo-
neras på grund av att det saknats menings-
full användning. Metall separeras ut och 
återvinns externt. Resterande brännbara 
material används som biobränsle. 

Avfall 

67 %

28 %

5 %

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

Ej brännbart avfall 
som deponeras 

Ej brännbart avfall, som nyttiggörs
–	Aska	och	reningsslam

Brännbart avfall som nyttiggörs
–	Bark,	vedrester,	returpappersavfall

Holmen provar i stor skala att använda förbränningsaska som fyllnadsmaterial vid vägbyggen.

Som ett resultat av Holmens arbete med att nyttiggöra avfall har andelen deponerat avfall 
minskat till bara fem procent. Se också sidorna 52–53.
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Avslutade verksamheter 

vid några nedlagda sågverk och indu-
strier finns kvarstående miljöfrågor i form 
av markföroreningar. De kräver under-
sökningar och eventuellt också åtgärder. 
Arbetet genomförs i samråd med miljömyn-
digheterna. Ansvaret för efterbehandling 
fastställs efter noggranna bedömningar ur 
ansvars- och skälighetssynpunkt. Först se-
dan detta är gjort kan Holmens kostnader 
för sanering uppskattas. 

Under 2006 arbetade Holmen med  
följande avslutade verksamheter:

håstaholmen och stocka . Under senare  
år har marken och vattenområdena vid  
dessa sågverk, som lades ned 1989 respek-
tive 1995, undersökts vid flera tillfällen.  
På båda platserna är marken förorenad  
av träskyddsmedel och behöver saneras. 
Arbetet fortsätter med kompletterande  
undersökningar, riskvärdering, val av sane-
ringsmetoder samt utredning om ansvaret 
för efterbehandlingen.

sikeå . Sågverket i Sikeå lades ned 1975. 
De markundersökningar som genomfördes 
2006 gav besked om att delar av industri-
området är förorenade av träskyddsmedel.  
Kompletterande provtagning och risk- 
bedömning genomförs 2007.  

ströms bruk . Här tillverkades sulfitmassa 
fram till 1982. Kloralkalifabriken på om-
rådet lades ned 1972. Under 2006 gjordes 
markundersökningar på fabriksområdet 
som visade på karaktäristiska föroreningar 
från den tidigare verksamheten. Komplet-
terande provtagning och riskbedömning 
genomförs under 2007.

domsjö sulfitfabrik . Dåvarande MoDo 
sålde 1999 Domsjö Sulfitfabrik till Domsjö 
Fabriker. Under många år tillverkades klor-
gas vid fabriken. Denna tillverkning samt 
verksamheten i övrigt på fabriksområdet 
har förorenat delar av området. Myndig-
heterna initierade 2006 diskussioner om 
markundersökningar för att utreda omfatt-
ningen av föroreningarna. Holmen och de 
företag som idag är verksamma på platsen 
har ställt sig positiva till detta. Markunder-
sökningar kommer att genomföras 2007. 

loddby sulfitfabrik . Området vid den 
sedan 1977 nedlagda sulfitfabriken under-
söktes under 2006. Delar av området är 
förorenade med ämnen som är typiska för 
den tidigare verksamheten. Kompletterande 
undersökningar genomförs 2007. Då görs 
också en miljö- och hälsoriskbedömning.

Den svenska miljöbalken har tydliga regler för hur områden som är  
förorenade av tidigare verksamheter ska hanteras. Ansvaret för even- 
tuell sanering fastställs efter grundliga utredningar av myndigheterna.

Buller 

holmen har mätt bullret vid anläggningar-
na. Samtliga enheter ligger under, eller i när-
heten av, de tillåtna värdena i miljövillkoren. 
Av de få klagomål på Holmens verksamhet 
som kommer från närboende handlar de 
flesta om buller.

I Sverige har buller länge varit en foku-
serad fråga. Det har lett till att Holmens 
svenska enheter kunnat minska bullernivå-
erna avsevärt under de senaste tio åren. Bland 
annat har detta kunnat åstadkommas genom 
att beakta buller när äldre utrustning ersatts 

av ny, men också genom bullerdämpande 
åtgärder av olika slag. 

iggesunds sågverk . För att från och med 
2007 kunna köra timmersorteringen även 
nattetid, kommer bullerskydd att byggas.

Workington . Ett program för att minska 
bullret har arbetats fram tillsammans med 
myndigheterna och närboende och började 
genomföras under 2006. 

madrid. Bullersituationen har analyserats. 
Bullerdämpande åtgärder vidtas 2007.

Holmen mäter fortlöpande det buller som  
anläggningarna ger upphov till.

Så gott som alla industrier bullrar. Vid Holmens svenska anläggningar 
ingår buller som en aspekt i miljövillkoren. Genom olika åtgärder kan 
bullerstörningar i närliggande områden begränsas eller elimineras.

loddby

håstaholmen

stockaströmsbruk

domsjö

sikeå
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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 specifika HR-frågor bildas arbetsgrup-
per där också fackliga representanter deltar.

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

HR-processen
Arbetet vid koncernens personalavdel-
ningar utgår från Holmens personalpo-
licy och HR-strategi. Tonvikten ligger 
på kompetensförsörjning, ledarskap och 
organisation. Resultaten följs via nyckeltal 
och medarbetarundersökningen Holmen 
Inblick.

HR-frågorna ingår som en naturlig del  
i koncernens verksamhetsplan.

HR-mål
Holmen har satt ett antal strategiska mål 
för HR-arbetet. Det handlar om arbets- 
klimat, ledarskap, medarbetarsamtal,  
sjukfrånvaro, antal arbetsolyckor, andel 

kvinnliga chefer samt rekrytering av  
akademiker. Målen omfattar från och  
med 2008 också enheterna i Spanien samt 
Storbritannien och gäller för perioden  
fram till 2009.  

Därutöver finns också nyckeltal som 
följs månadsvis via lönesystemen och  
kompletteras med resultaten från medar- 
betarundersökningarna. 

Nyckeltalen analyseras och brister leder 
till åtgärdsplaner. 

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 börjar tas i drift under 
2007 blir ett värdefullt verktyg i denna 
strävan.

Systemet hanterar alla aspekter inom 
begreppet HR – från löner och tidrapporter 
till rekrytering och kompetensutveckling.  
Det kommer att underlätta det administra-
tiva arbetet för chefer och medarbetare. 

Policies 
personalpolicyn uttrycker koncernens 
syn på god personalpolitik och är utveck-
lad tillsammans med koncernens fackliga 
organisationer. Den poängterar chefernas 
och medarbetarnas gemensamma ansvar 
för ett bra arbets- och utvecklingsklimat på 

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

hr-mål och verkliga resultat, holmens svenska enheter           

   2005/06	 mål	2009		 		2003/04		

Jobbförutsättningar	1)		 604	 635	 560

ledarskapsindex,	%	 55	 60	 52

medarbetarsamtal,	%2)	 –	 		100	 	–

Sjukfrånvaro,	%	 4,8	 			4,5	 	5,7

Arbetsolyckor	med	frånvaro/1	000	anställda	3)	 25	 10	 23

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

Andel	rekryterade	med	högskoleutbildning,	%4)		 37	 50	 33	

1)	medelvärde	av	alla	frågor	i	medarbetarenkäten	(skala	0–1000).	Ju	högre	värde	desto	bättre.											
2)	mätning	påbörjas	under	2007.									3)	mer	än	åtta	timmars	frånvaro.								4)	minst	två	års	studier.		

Begreppet HR
Personalfrågorna i Holmen samordnas  
under det internationellt etablerade begreppet  
HR (Human Resources). Detta poängterar 
personalarbetets direkta koppling till före-
tagets affärsidé. 

Socialt	
ansvar

Airi nikko, sektionschef vid en av  
Bravikens pappersmaskiner.
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arbetsplatserna. Policyn tydliggör de 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 kvin-
nor och att Holmen ser det som naturligt 
att kombinera föräldraskap och arbete. 
Policyn främjar en jämnare könsfördelning 
i koncernen och att antalet kvinnor i kvali-
ficerade befattningar ökar.

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

Den policy för intern arbetsmarknad 
som finns sedan 2002 innebär bland  
annat att:
–  Alla lediga platser annonseras internt
–  Intern rörlighet diskuteras vid  
 medarbetarsamtalen
–  Holmen bekostar flytt till ny bostads- 
 ort och en extra månadslön som  
 flyttbidrag.

övriga HR-policies
Ett antal lokala policies finns för  
bland annat:
 Löner 
 Arbetsmiljö
 Skydd och säkerhet
 Särbehandling
 Droger
 Rehabilitering
 Internet och e-post

Uppfyllda mål
Jobbförutsättningar och Ledarskapsindex 
har förbättrats som en följd av ökat fokus 
på ledarskap och personalfrågor. 

Sjukfrånvaron har minskat från cirka  
sju procent 2002 till 4,8 procent och målet 
– 4,5 procent – är i det närmaste uppnått. 

Sjukfrånvaron styrs till del av politiska 
beslut som ersättningsregler, sjukpensione-
ring och köer i sjukvården. Det är därför 
snarare att betrakta som ett operativt 
mål för respektive enhet än ett strategiskt 
koncernmål.

Ej uppfyllda mål
Andelen kvinnliga chefer har stagnerat på 
cirka nio procent. Anledningen till detta 
kommer att analyseras och åtgärder vidtas 
under 2007. 

Arbetsolyckor med frånvaro ligger kvar 
på samma nivå som under de senaste åren: 
cirka 25 per 1 000 anställda. Dock har  
två enheter uppnått det långsiktiga målet 
på 10.

Medarbetarsamtal nytt HR-mål
Medarbetarsamtal, som är en hörnsten i 
arbetet med kompetensutveckling, har lagts 
till som ett strategiskt mål. Varken andelen 
genomförda samtal eller kvaliteten på de 

som genomförs är tillfredsställande. Enligt 
personalpolicyn ska varje chef genomföra 
årliga medarbetarsamtal. Under samtalen 
upprättas personliga 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 medarbetarundersökningen.

Arbetsmiljö, brand och säkerhet
Dessa frågor hanteras av en koncerngemen-
sam grupp bestående av specialister från 
affärsområdena och drivs av koncernstab 
Personal.

Mikael Eriksson, operatör för en av kartongmaskinerna vid Iggesunds Bruk.
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medarbetarundersökningar genomfördes 
under 2005 i Sverige och Nederländerna 
samt under 2006 i England och Spanien. 
De frågor som ställs är i stort desamma 
mellan åren. Huvudsyftet är att få en bild 
av medarbetarnas förutsättningar att göra 
ett bra arbete. Dessutom finns frågor om 
jämställdhet, diskriminering, arbetsmiljö, 
medarbetarsamtal och balansen mellan 
arbete och fritid.

svarsfrekvens. I Sverige besvarades  
undersökningen 2005 av 79 procent av  
de anställda. I Nederländerna var mot- 
svarande siffra 84 procent, i Spanien  
81 procent och i England 30 procent.

Kommentarer
sverige . Med siffran 604 för jobbförut-
sättningar ligger Holmen klart över snittet 
för branschen. 

Också ledarskapsindex ligger över 
branschsnittet. 

Många chefer nådde värdet 70 eller mer 
för ledarskapsindex vilket är mycket bra.  
Det finns också de som ligger betydligt 
lägre och som behöver stöd för att utveckla 
sitt ledarskap. 

holland. De största förbättringarna jäm-
fört med den tidigare mätningen skedde 
inom områdena motivation, samarbete, 
effektivitet och kvalitet. 

spanien . Ledarskapsindex ligger i nivå med 
det svenska branschsnittet. Åtgärdsplaner 
har tagits fram för varje avdelning samt  
gemensamt för bruket. Prioriterade om- 
råden är bland annat information, skift- 
scheman, arbetsbeskrivningar, utbildnings-
planer, lönevärderingssystem samt kunskap 
om interna och externa kunder. Möjlighe-
terna att förbättra resultatet bedöms som 
mycket goda.

england. En så låg svarsfrekvens som  
30 procent är inte ovanlig i England för 
den här typen av undersökningar. På avdel-
ningar med högre andel svar bildar dessa 
underlag för åtgärdsplaner. På avdelningar 
med låg, eller mycket låg svarsfrekvens, 
inriktas arbetet på att förmå fler anställda 
att besvara frågorna i nästa medarbetar- 
undersökning.   

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 får  
en personlig chefsprofil av sitt ledarskap. 
Alla övergripande resultat kan jämföras 
med andra skogsföretag.

Åtgärdsplaner tas fram vid alla enheter 
för att hantera de brister som identifieras.

Koncernledningen 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.

Medarbetarundersökningar

Holmen genomför medarbetarundersökningen Holmen Inblick vartannat år. 
Resultaten bearbetas och bildar underlag för lokala åtgärdsplaner.

resultat   Sverige Koncernen  

jobbförutsättningar.	ett	mått	på	hur	bra	förutsättningar	
anställda	anser	sig	ha	för	att	göra	ett	bra	jobb	(skala:	0–1	000).		
Ju	högre	värde	desto	bättre.		 604	(560)	 587	(559)

ledarskapsindex	är	de	anställdas	betyg	på	ledarna	(0–100)	 55	(52)	 55	(52)	

Medarbetarundersökningar/Fakta
Holmen har genomfört medarbetarundersök-
ningar vartannat år i Sverige sedan 2001.  
I Holland genomfördes den första enkäten 
2003 och i Spanien och England 2006.

En ny undersökning för samtliga anställda i 
Sverige och Estland samt Holmen Papers och  
Iggesund Paperboards marknadsorganisa- 
tioner genomförs under 2007. 

I den undersökning som genomfördes  
i Sverige under februari 2007 var svars- 
frekvensen 79 procent. Resultaten var inte 
analyserade då denna redovisning trycktes.

Medarbetarundersökningar genomfördes under 
2006 också i Spanien och England. Encarna 
Sánchez, Vicente Álvarez och Diana Fernández 
jobbar vid Holmen Paper Madrid.
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Ledarutveckling

vartannat år kartlägger Holmen an-
ställda som bedöms ha förutsättningar för 
och är intresserade av att avancera till mer 
kvalificerade uppgifter. Lika viktigt är att 
hitta chefer som vill ta på sig större och 
mer krävande uppgifter. Kartläggningen 
görs på varje enhet och sammanställs på 
koncernnivå. Strävan är att minst 75 pro-
cent av alla lediga chefstjänster i koncernen 
ska tillsättas genom intern rekrytering.  
Det är också en tydlig ambition att kunna 
identifiera fler kvinnliga chefskandidater.

ett internationellt program för att 
utveckla duktiga chefer inom koncernen 
genomförs i samarbete med Institutet för 
Företagsledning (IFL). Målet är att utveckla 
såväl ledar- och chefsskap som att skapa 
ett gemensamt synsätt i strategiska frågor. 
Programmet genomförs vartannat år,  
senast under 2006.

lokala chefer utbildas inom respektive  
enhet. Vid Braviken genomförs sedan flera 

år ett drygt två veckor långt ledarutveck-
lingsprogram. Syftet är att skapa en gemen-
sam syn i ledarskapsfrågor. 

Programmet har successivt kommit att 
omfatta även anställda vid andra Holmen-
enheter. Hittills har 17 omgångar genom-
förts.

aspirantprogram . Ett veckolångt aspirant-
program genomförs årligen vid Braviken. 
Syftet är att identifiera kandidater till 
kommande chefstillsättningar samt att ge 
deltagarna möjlighet att själva prova på 
”att vara chef”. Programmet har pågått 
under flera år och är mycket uppskattat.  

skiftledare i ny roll . Vid Hallsta har ett 
arbete inletts med syfte att stärka skiftle-
darna i deras ledarskap. Denna yrkesgrupp 
har en nyckelroll vid bruket och ansvarar 
för verksamheten under en stor del av 
dygnets timmar. 

Skiftledarna har själva format arbets-
rutinerna som utgår från de värderingar 

som bruket lade fast tillsammans med 
de anställda under 2004. Arbetet går nu 
vidare i nästa fas som mer konkret handlar 
om kompetensutveckling. 

större ansvarstagande vid strömsbruk . 
Antalet anställda minskades från 130 till 
100 då Ströms Bruk inordnades i Iggesunds 
Bruk under 2005. Den nya organisatio-
nen växte fram i nära samarbete med de 
anställda. 

Processen skapade ett arbetsklimat som 
idag avspeglar sig i form av självgående 
skiftlag, större ansvarstagande och ett när-
mare samarbete mellan olika avdelningar.    

inom holmen skog genomförs ett omfat-
tande utvecklingsprogram för chefer på 
distrikten. Avsikten är att utveckla dem 
i sina chefs- och ledarroller och ge dem 
förutsättningar att arbeta i linje med före-
tagets värdegrund. Programmet omfattar 
tio dagar under ett år och resulterar i en 
individuell utvecklingsplan för var och en. 

Bra ledare och gott ledarskap är viktiga framgångsfaktorer i alla företag.  
Att identifiera och utveckla anställda med ledaregenskaper är en prioriterad  
fråga i Holmen.

Deltagarna i Holmen International Management Programme samlade vid IFLs kursgård i Sigtuna.



4 � 	 H o l m e n 	 o c H 	 o m v ä r l d e n 	 2 0 0 6

S O C I A LT  A n S V A R  

traditionellt handlar kompetensutveckling 
om att genom utbildning bli skickligare i sitt 
yrke eller kvalificera 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 är idag 
tyvärr inte möjligt att sammanställa resurs-
åtgång och kostnader för dessa utbildningar. 
Det nya HR-systemet kommer att skapa helt 
andra möjligheter för detta. 

Här redovisas några exempel på vad som 
genomfördes under 2006.

Internationellt introduktionsprogram
Utöver lokala introduktionsprogram finns 
också ett internationellt, koncerngemensamt 
program för nyanställda med högskoleutbild-
ning. Under 2006 deltog ett femtiotal nyan-
ställda från sex länder. Syftet med program-
met är att öka kunskapen om koncernen och 
ge deltagarna möjlighet att bygga nätverk.

Adept- och mentorprogram
Holmens adept- och mentorprogram genom-
förs varje år. Det syftar till att göra det möjligt 
för deltagarna att utvecklas personligt och 
yrkesmässigt samt att bygga nätverk inom 
koncernen. Under 2006 deltog 14 adepter,  
var och en med en egen personlig mentor  

från någon annan enhet inom koncernen.  
I de utvärderingar som gjorts får programmet 
genomgående höga betyg. Inte bara adepterna 
utan även mentorerna anser att de utvecklats. 

Koncernledningen  
övades i krishantering
En övning i krishantering har genomförts för 
Holmens koncernledning och företrädare för 
de större svenska enheterna. Övningen utföll 
positivt och tydliggjorde vikten av ständigt 
uppdaterade krisplaner.

Internt utbyte av kompetens
Under 2006 startade ett pilotprojekt riktat till 
utvecklingsingenjörer i Holmen och som un-
der en begränsad tid kan tänka sig att arbeta 
vid en annan enhet inom koncernen. Bakgrun-
den är att många ser möjligheterna att utveck-
las inom den egna enheten som begränsade. 
Syftet med projektet är att behålla kompetent 
personal inom koncernen, ge medarbetare 
möjlighet till utveckling samt överföra kompe-
tens mellan enheterna.

Ledarutbildning
Chefer på alla nivåer utbildas i ledarskap  
och chefsskap, se sidan 41.

Arbetsmiljöutbildning
Samtliga nyanställda vid bruken utbildas  
i säker arbetsmiljö då de anställts, se sidan 46.

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 kvalificerade befattningar.

-

Kompetenssäkring  
i Braviken
Vid Braviken genomförs sedan 1999 varje 
år en serie föreläsningar med mål att ge 
de anställda bättre kunskaper om hela 
tillverkningskedjan – från ved till papper. 
Utbildningen har så här långt samlat  
drygt 250 anställda.  

Traineeprogram vid Hallsta
Vid Hallsta genomförs ett lokalt trainee- 
program för akademiker, anpassat till bru-
kets behov. Bruket har ett uppdämt behov 
av anställda med hög kompetens, inte 
minst på grund av att processutrustningen 
blir allt mer avancerad. Traineeprogrammet 
omfattar ett år.    

Effektivare kundservice 
De som är kundansvariga vid Iggesund 
Paperboards säljkontor i Amsterdam har 
gått igenom en utbildning som omfattade 
produktkunskap samt motivations- och 
relationsträning. De bildar nu en specialist-
grupp på kontoret.  

Svenskt-engelskt utbyte  
av erfarenheter
Representanter från alla fem skiftlagen 
i Workington har besökt Hallsta och 
Braviken. Operatörerna träffade sina 
svenska kollegor, utbytte erfarenheter och 
diskuterade lösningar på gemensamma 
produktionsproblem.  

Fokus på underhåll
Underhållsspecialister från Braviken och  
Iggesunds Bruk har tillsammans med 
ingenjörer och reparatörer i Workington 
arbetat med att ta fram nya underhålls- 
planer vid detta bruk. Arbetet har erbjudit 
rika möjligheter att överföra kunskap och 
erfarenheter och givit en stimulerande 
inblick i en delvis annan kultur. 

Bättre kommunikation  
inom Holmen Timber
Resultaten i Holmen Inblick gav anledning  
att förbättra den interna kommunikationen 
vid enheten. Det resulterade i ökad an-
vändning av det lokala intranätet och bättre 
avdelningsmöten. Ett nytt underhållssystem 
förbättrade också flödet av information. 

ökad IT-kompetens i skogen
Holmen Skogs maskinförare utbildas i IT 
och datorhantering. Kommunikationen  
mellan maskiner och arbetsledning sker 
idag till stor del trådlöst. Till exempel  
överförs kartor ofta direkt till skördarnas 
datorer. 

Fortsatta aktiviteter i Wargön
Aktiviteterna fortsatte inom projektet  
Wargsprånget. Ett syfte är att förbättra  
det förebyggande underhållet vid bruket 
och minimera akuta insatser. Ett annat  
syfte är att komma till rätta med den 
ojämna åldersstrukturen och den låga 
andelen kvinnor i produktionen. 

Deltagare i Holmens adept- och mentorprogram: Anna Adler, Iggesund Paperboard, vänd från  
kameran, Cathrin Andersson, Hallsta, och Lotta Stålhandske, Holmen Skog.
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holmen arbetar på olika sätt för att lägga 
en stabil grund för framtida rekryteringar. 
De senaste åren har insatserna fokuserats på 
gymnasier och högskolor. Det är Holmens 
ambition att öka andelen högskoleutbildade 
medarbetare i organisationen. Av dem som 
anställs har cirka 40 procent högskoleutbild-
ning. 

skogen i skolan . Det är viktigt att skog 
och skogsindustri tidigt kommer in i ung-
domars medvetande. Holmen deltar därför 
i den riksomfattande verksamhet som 
bedrivs av organisationen Skogen i Skolan. 
Verksamheten är viktig inte minst eftersom 
få ungdomar idag har någon naturlig kon-
takt 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. Under 2006 genomfördes te-
madagar om skogsnäringen på 130 skolor 

runt om i Sverige. Nästan tiotusen elever 
deltog. Holmen följer upp temadagarna 
med studiebesök vid närbelägna industrier. 

fortbildning för lärare . Holmen genom-
för sedan 2003 en årlig fortbildning av 
ett 30-tal samhällslärare från hela landet. 
Programmet belyser samhällsfrågor som 
råvaror, energi, miljö och utbildning. Nio 
av tio lärare uppger att de haft nytta av 
utbildningen i den egna undervisningen.

branschkvällar . Tillsammans med andra 
skogsföretag arrangerar Holmen bransch-
kvällar för studenter vid sex tekniska 
högskolor. Under 2006 deltog cirka 650 
studenter, vilket är avsevärt fler än när  
programmet startade 2002. 

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 2006 
var Holmen värd för 170 studenter som 
gjorde sina examensarbeten eller sommar-
jobbade i koncernen.

praktikanter i holmen skog . Holmen  
Skog anställde under 2006 ett fyrtiotal 
skogsstudenter som sommarpraktikanter. 
Att sommarjobba i ”rätt miljö” under några 
månader ger praktikanterna värdefull  
erfarenhet och företaget möjlighet att lära 
känna presumtiva anställda. 

aspiranttjänster vid holmen skog .  
Företaget har inrättat ett antal aspirant-
tjänster som fortlöpande besätts med unga 
jägmästare och skogsmästare. Det handlar 
om fasta anställningar där aspiranten under 
sju till nio månader får arbeta på olika  
ställen och med olika uppgifter. Antalet 
sökande till aspiranttjänsterna är stort och 
erfarenheterna mycket goda.

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 vid industrierna och 
följa virkets väg till färdiga produkter. 

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 i det närmaste  
att fördubblas mellan 2005 och 2010. 
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Pensionsavgångar i Sverige
Antalet ålderspensionärer i Holmens svenska 
verksamhet kommer att mer än fördubblas de 
kommande åren och nå en topp 2014.

-

Jägmästarstudenterna Linnea Forsmark, 
Annie Sandström och Hanna Triumf  
skaffade sig praktik genom att göra  
examens- och inventeringsjobb vid  
Holmen Skog i Umeå.
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Som ett resultat av arbetet med 
jämställdhet har antalet kvinnliga 
chefer i Holmen ökat. Dock har  
den positiva utvecklingen avstannat 
under de senaste åren. Holmen  
ser jämställdhet och mångfald  
som prioriterade framtidsfrågor. 

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.

skogsindustrin har sedan länge präglats 
av traditionella värderingar. Den typiske 
anställde vid ett pappersbruk var tidigare en 
man från orten som börjat arbeta på bruket 
direkt efter avslutad grundutbildning. Den 
bilden är sedan ganska länge förändrad. Allt 
fler akademiskt utbildade ungdomar – inte 
bara från orten – söker sig till skogsindustrin. 

holmens mål är att varannan nyanställd ska 
ha minst två års eftergymnasial utbildning.

Låg andel kvinnor
Kvinnor har i alla tider varit underrepre-
senterade i Holmen – liksom i hela skogs-
näringen. Idag är 17 procent av koncernens 
anställda kvinnor. Andelen har legat på 
samma nivå under flera år. 

Fortfarande få kvinnliga chefer 
Andelen kvinnliga chefer i Holmen fördubb-
lades mellan 2000 och 2004. Dock stagne-
rade utvecklingen under 2005 och 2006 och 
andelen ligger nu på 9 procent. 

Det mål som satts för 2009 – 16 procent 
– ligger kvar men blir svårt att nå. Orsa-
kerna till den stagnerande utvecklingen ska 
analyseras under 2007.

Fler kvinnor på  
kvalificerade jobb…
Andelen kvinnor på kvalificerade befatt-
ningar, d v s sådana som kräver hög kom-
petens och innebär eget ansvar, ökade från 
11 procent 2002 till 14 procent 2006. Sex 
kvinnliga chefer ingår i affärsområdenas 
och brukens ledningsgrupper, dock ingen  
i koncernledningen. 

I Holmens styrelse finns två kvinnor, 
varav en är vald av bolagsstämman och en 
är arbetstagarrepresentant.

… och på ”manliga” jobb…
Antalet kvinnor ökar också i traditionellt 
manliga yrken. I det tidigare helt mans-
dominerade skogsbruket är utvecklingen 
mycket tydlig. Holmen Skog har nu 18 
kvinnor på tidigare ”manliga” befattningar, 
varav flera 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 skogsägande kvinnor nu 
överstiger 40 procent. 

… liksom bland de nyanställda
Av dem som anställts under de senaste 
tre åren var 23 procent kvinnor. Det är 
Holmens ambition att siffran ska öka. 
Drygt hälften av de nyanställda kvinnorna 
har högskoleutbildning vilket skapar 
förutsättningar för att andelen kvinnor 
på kvalificerade befattningar kommer att 
öka. I Holmens introduktionsprogram för 
nyanställda akademiker 2006 var andelen 
kvinnor 31 procent. 

Fler män är pappalediga 
Holmen uppmuntrar män att nyttja sin rätt 
att vara lediga då familjen fått tillökning. 
Företaget betalar 80 procent av den del av 
lönen som inte täcks av det svenska social-
försäkringssystemet för att göra det lättare 
för familjerna att fördela föräldraledig- 

heten. Under 2006 var totalt 572 män för-
äldralediga i genomsnitt 17 dagar. Under 
2003 var motsvarande siffror 632 och 12. 
Det totala antalet föräldradagar ökade med 
nästan 30 procent. 

Fler flickor till tekniska utbildningar
Holmen verkar för att fler kvinnor ska 
söka sig till skogsnäringen. Med det syftet 
genomförs i Hudiksvall årligen den vecko-
långa aktiviteten Tjejer och teknik (en tek-
nikkurs för tjejer i åttan). Kursen arrangeras 
av skolan och industrierna på orten, bland 
annat Holmen. 

Under 2006 deltog 80 flickor. Det har 
bidragit till att höja antalet flickor på de 
tekniska linjerna till 68 jämfört med bara 
åtta för fem år sedan. 

Ingen form  
av diskriminering accepteras 
Holmen tillämpar EUs diskriminerings- 
lagar. Medarbetarenkäten innehåller frågor 
om diskriminering på grund av sexuell 
läggning, religion, etniskt ursprung, 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 diskrimi-
nerade på grund av etniskt ursprung eller 
handikapp.

 Holmen accepterar ingen form av 
diskriminering. De enheter där någon form 
av diskriminering uppdagats är skyldiga att 
undersöka orsakerna och vidta åtgärder.

Jämställdhet 

S O C I A LT  A n S V A R  

Yvonne Hedman är hortonom och anställdes under 2006 som odlingsledare vid 
Holmens plantskola i gideå.
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	 1.		 Stödja	och	respektera	skyddet	för	internationella	mänskliga	rättigheter	inom	den	sfär	som	det	kan	påverka.

	 2.		 Försäkra	sig	om	att	det	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.
	 	 Principerna	1-5:	Holmen	har	enbart	tillverkning	inom	EU	där	dessa	frågor	regleras	av	unionens	lagar.	Större	kunder	och			
	 	 leverantörer	utanför	EU	har	kartlagts	utan	att	några	tveksamma	fall	har	noterats.	För	princip	3	gäller	också	att	förutom		
	 	 i	EUs	lagar	regleras	frågan	om	föreningsfrihet	i	fackliga	samverkansavtal.

	 6.		 Avskaffa	diskriminering	vid	anställning	och	yrkesutövning.
	 	 Holmen	tillämpar	EUs	diskrimineringslagar	och	kartlägger	genom	regelbundna	medarbetarundersökningar	om	någon	form		
	 	 av	diskriminering	förekommer	i	koncernen.	Nolltolerans	gäller.	Åtgärdsplaner	upprättas	i	de	fall	diskriminering	upptäcks.	

	 7.		 Stödja	försiktighetsprincipen	vad	gäller	miljörisker.
	 	 Holmens	verksamhet	kräver	myndigheternas	miljötillstånd.	Villkoren	fastställs	efter	noggrann	prövning	av	vilken	miljöpåverkan	
	 	 som	är	acceptabel.	På	detta	sätt	tillgodoses	försiktighetsprincipens	krav.

	 8.		 Ta	initiativ	till	och	främja	ett	större	ansvarstagande	för	miljön.
	 	 EUs	lagar	är	grunden	för	myndigheternas	miljövillkor.	De	regelbundna	prövningarna	av	miljötillstånden	gör	att	relevanta		 	
	 	 miljöåtgärder	vidtas.	Därutöver	följer	miljöarbetet	certifierade	miljöledningssystem	i	såväl	fabrikerna	som	i	den	skogliga		
	 	 verksamheten.	Skogsbruket	sköts	också	enligt	de	certifierade	skogsbruksstandarderna	PEFC	och	FSC.	Energilednings-	
	 	 system	införs	vid	alla	anläggningar.	

	 9.		 Uppmuntra	utveckling	och	spridning	av	miljövänlig	teknik.
	 	 Miljöarbete	och	teknikutveckling	på	miljöområdet	bedrivs	till	stor	del	tillsammans	med	andra	företag	i	branschen.		
	 	 Resultaten	görs	i	de	flesta	fall	offentliga	via	rapporter	och	seminarier.	Holmen	är	öppet	för	erfarenhetsutbyte	och	kunskaps-	
	 	 överföring	i	miljöfrågor.

	10.		 motarbeta	alla	former	av	korruption,	inklusive	utpressning	och	bestickning.	
	 	 Holmens	riktlinjer	poängterar	att	lagstiftningen	om	mutor	och	bestickning	är	sträng.	Riktlinjerna	klargör	att	anställda		
	 	 i	kontakter	med	kunder	och	leverantörer	där	någon	form	av	förmån	erbjuds,	noga	måste	överväga	dess	innebörd	och	syfte.

Mänskliga 
rättigheter 

Arbetsvillkor

Miljö

Korruption

holmen ansökte i början av 2007 om med-
lemskap i såväl den svenska som den interna-
tionella organisationen för Global Compact. 
Koncernen ställer sig därmed bakom de tio 
principerna som redovisas nedan.

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

Holmen undersökte under 2006 om det  
finns stora leverantörer eller kunder i risk-
länder som inte lever upp till kraven i Global 
Compact. Inga tveksamma fall noterades. 

i den undersökning som Amnesty Business 
Group lät genomföra i slutet av 2006 be-
dömdes Holmen hantera risker relaterade till 
mänskliga rättigheter bättre än genomsnittet 
för svenska storföretag.  

Fns global Compacts  
tio grundprinciper

Företaget ska: 
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Mänskliga rättigheter
Holmen har ansökt om medlemskap i FNs Global Compact. Koncernen  
tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala  
förhållanden, miljö och fackföreningsrätt.

global compact 
Global Compact bygger på:

–  FNs deklaration om de mänskliga  
 internationella rättigheterna

–  OECD (Organisation for Economic  
 Cooperation and Development) till- 
 handahåller bland annat principer och   
 normer, som riktas av regeringar till  
 multinationella företag för att ansvars- 
 fullt kunna bedriva affärsverksamhet

–  ILOs (Internationella arbetsrättsor- 
 ganisationen) deklaration om grund- 
 läggande principer och rättigheter  
 i arbetslivet

–  Rio-deklarationen om miljö och  
 utveckling.
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något lägre sjukfrånvaro
sverige . Som följd av olika åtgärder fort-
satte sjukfrånvaron att minska vid Hol-
mens svenska enheter. Under 2006 sjönk 
den till 4,8 (5,5) procent. Målet för 2008 är 
4,5 procent.

långtidsfrånvaron sjönk till 3,3 (3,8) 
procent. Fortfarande har kvinnor högre 
sjukfrånvaro än män. Det finns sannolikt 
många orsaker till den förhållandevis höga 
långtidsfrånvaron: Livsstil, brister i ledar-
skapet, skiftarbete, långa vårdköer etc. 

korttidsfrånvaron (1–14 dagar) ligger 
sedan flera år under två procent, vilket är 
normalt.

england och spanien . Vid Workington var 
den totala sjukfrånvaron 3,0 (3,1) procent, 
vid Madrid 2,5 (2,6) procent och i Holland 
4,5 (5,0) procent. Det är svårt att göra en 
objektiv jämförelse mellan länderna på 
grund av skillnader i försäkringssystemen.

Friskhetsindex förbättrades
För tredje året i rad mäter Holmen det 
som kallas friskhetsindex. Detta är ett mått 
på andelen anställda som inte haft någon 
sjukdag alls under ett kalenderår. 

Under 2006 var friskhetsindex i Holmen 
44 (41) procent. 

Arbetsmiljö och säkerhet
Vid varje enhet finns arbetsmiljömål. Enligt 
lokala policies och riktlinjer finns det också 
rutiner för hur olycksfall och tillbud följs 
upp. Syftet är att identifiera olycksrisker 
för att kunna vidta förebyggande åtgärder. 
Arbetsmiljöinspektionen följer arbetet 
fortlöpande. Varje år görs interna revisio-
ner av arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet 
i Holmen.

arbetsolyckor . Antalet arbetsolyckor 
som ledde till mer än 8 timmars frånvaro 
minskade till 25 (26) per 1 000 anställda. 
Någon olycka med dödlig utgång har inte 
inträffat i koncernen på mycket länge.

Holmen har satt som mål att antalet 
arbetsolyckor 2009 inte ska överstiga tio 
per 1 000 anställda. Målet bedöms som 
realistiskt men kommer att kräva kraftfulla 
åtgärder att nå.

tillbudsrapporteringen har förbättrats de 
senaste åren. Tillbud innebär en oförutsedd 
farlig händelse som inte leder till person-
skada. Genom att identifiera tillbud kan 
olycksrisker förebyggas.

arbetsmiljöutbildning . Samtliga ny-
anställda vid bruken utbildas i säker 
arbetsmiljö då de anställts. Alla chefer 
och skyddsombud går igenom 3–5 dagars 
utbildning.

Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljöarbetet i Holmen fokuseras på att göra arbetsplatserna säkra 
och stimulerande. Det ligger i linje med strävan att komma till rätta med  
den ohälsa som i flera år präglat arbetsmarknaden i Sverige.

Färre olyckor i Workington 
Antalet olyckor vid Workington har sjunkit 
under många år och bruket har nu lägst an-
tal i koncernen. En bidragande orsak är den 
uppmärksamhet som frågan ägnats. Wor-
kington är certifierat enligt OHSAS 18001 
(Occupation Health and Safety Assessment 
Series), ett internationellt ledningssystem för 
arbetsmiljö.

Program mot  
hörselskador i Workington  
Workington har startat ett övervaknings-
program för buller som kan orsaka hörsel-
skador. Skadliga ljudkällor identifieras och 
åtgärder vidtas. Allas ansvar för att undvika 
höga ljudnivåer och buller betonas. Regel-
bundna hörselkontroller för anställda ingår 
i programmet.

Arbetsmiljön  
i fokus vid Holmen Skog 
Holmen Skog genomförde under 2006 
utbildning med mål att skapa förutsättningar 
för god fysisk och psykisk arbetsmiljö. På 
schemat stod bland annat arbetsmiljölagen, 
tillämpning av föreskrifter, krishantering samt 
policyn för alkohol och droger. 

Utbildning  
minskar antalet olycksfall  
Hallsta har utbildat alla chefer, arbetsledare 
och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor för att 
säkerställa att koncernmålet för arbets-
olyckor uppnås. Det har resulterat i att 
antalet olycksfall stadigt minskat under en 
följd av år och att nya mål kunnat sättas. 

Iggesunds Bruk  
halverade sjukfrånvaron 
För fem år sedan hade Iggesunds Bruk den 
högsta sjukfrånvaron i koncernen, 8,6 pro-
cent. Ett omfattande åtgärdsprogram drogs 
igång 2004 med mål att halvera den. Målet 
nåddes under 2006 då den hade sjunkit till 
4,2 procent.

S O C I A LT  A n S V A R  

Sjukfrånvaron sjönk 
för fjärde året i rad.

Sjukfrånvaro
Holmens svenska enheter, %
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Kvinnor har 
fortfarande högre sjukfrånvaro än män. 
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Relationer med facket

under �006 fattades inga beslut om att 
minska antalet anställda. I de effektivitets-
program som pågår är ambitionen att lösa 
all eventuell övertalighet genom naturlig 
avgång.  

braviken . De beslut om personalned- 
dragningar som fattades under 2005 har 
hittills resulterat i att 25 anställda lämnat 
företaget utan uppsägningar. Ytterligare  
25 anställda beräknas sluta under 2007 
och 2008.

iggesunds bruk och ströms bruk .  
Under 2005 beslutades att integrera  
verksamheten vid Ströms Bruk med  
Iggesunds Bruk. Det innebar att 130  
anställda hittills lämnat eller kommer  
att lämna företaget utan uppsägningar.    

Holmens ledning och de fackliga 
organisationerna samverkar i frågor
som berör hälsa, säkerhet, jäm-
ställdhet och kompetensutveckling.

Här beskrivs facklig samverkan och arbets-
lagstiftning i Sverige. Förhållandena är till 
stor del likartade i Spanien och England. 

föreningsrätten . Medarbetarnas rätt att 
organisera sig i fackföreningar regleras i 
lag, den så kallade ”föreningsrätten”. Den 
innebär rätten för arbetstagare och arbets-
givare att bilda och tillhöra arbetstagar- el-
ler arbetsgivarorganisation. Föreningsrätten 
ska lämnas okränkt.

medbestämmandelagen (mbl) gäller i 
Sverige vid alla viktiga förändringar av 
arbetsplatsen. Syftet är att ge arbetstagar-
parten inflytande och medbestämmande 
i viktiga frågor. Vid större förändringar i 
arbetsorganisation är arbetsgivaren skyldig 
att förhandla innan beslut fattas. De fack-
liga organisationerna har inte vetorätt, men 
rätt att ta del av information, analysera 
konsekvenserna samt uttrycka sin mening 
innan beslut fattas.

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 finns på koncern-, 
affärsområdes- och arbetsplatsnivå. 

Samtliga samrådsgrupper träffar regel-
bundet ledningen för respektive enhet.

holmen european Works council (heWc)  
är koncernens interna europeiska fackför-
eningsråd. Dess verksamhet regleras enligt 
en EU-lag. Det består av elva ledamöter,  
varav från Sverige sex, England två, Spa-
nien två och Holland en. HEWC möts  

två gånger per år och fun- 
gerar som ett forum för  
samråd över nationsgrän- 
serna. Erfarenheterna är  
goda och gruppen har bi- 
dragit till att koncernens  
enheter i olika länder  
kommit närmare varandra.

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 medarbe-
tare. Om inte detta lyckas går frågan vidare 
till lokal förhandling mellan företaget och 
facken. Om parterna inte heller då blir 
överens kan ärendet föras vidare till central 
förhandling som genomförs av ombudsmän 
på riksplanet. Arbetsdomstolen är sista 
instans.

övertalighet uppstår när företagets orga-
nisation på lång sikt är större än vad som 
behövs för att driva verksamheten enligt 
den fastställda strategin. När detta händer 
förhandlar arbetsgivaren med de fackliga 
organisationerna. I Sverige görs också en 
konsekvensanalys enligt Arbetarskydds- 
styrelsens anvisningar. Företag och fack-
föreningar försöker så långt möjligt finna 
samförståndslösningar. När uppsägningar 
är nödvändiga begränsas antalet genom 
omplacering, utbildningsbidrag, förtida 
pensionering och liknande. 

anslutningsgraden till de fackliga orga-
nisationerna i Holmen är hög och uppgick 
under 2006 till 87 procent.

anställningsvillkor regleras i huvudsak 
genom avtal på nationell nivå. Dessa avtal 
omfattar bland annat förutsättningar 

för årliga lönerevisioner och allmänna 
anställningsvillkor som pensions- och 
försäkringsvillkor. Kommer inte parterna 
överens innan befintliga avtal löper ut, går 
oberoende medlare in för att leda förhand-
lingarna till överenskommelse. Samtliga 
nationella överenskommelser är bindande 
för det lokala företaget och dess fackliga 
organisationer.

På respektive enhet kompletteras överens-
kommelserna med lokala avtal för bland 
annat produktionsbonus, friskvård och 
arbetstider. 

holmens lönepolicy för de svenska  
enheterna klargör ledningens syn på vad 
som ska styra lönesättningen. Policyn  
tillkom 2005 och är förankrad hos de  
fackliga organisationerna. 

regler för hälsa och säkerhet finns vid 
alla enheter och är framtagna tillsammans 
med de fackliga organisationerna.

fler kvinnliga fackordföranden. Pappers 
i Braviken fick en kvinnlig ordförande un-
der året liksom SIF i Hallsta. Därmed blev 
det en jämnare könsfördelning i ledningen 
för Holmens fackklubbar.

Personalneddragningar

Tio av de elva ledamöterna i Holmen European Works Council 
(HEWC), som är koncernens europeiska fackföreningsråd.
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holmen mäter sedan flera år företagets 
betydelse för sysselsättningen i de kommu-
ner där koncernen är verksam. Under 2006 
studerades också Holmen Skogs påverkan 
i de kommuner där företaget äger skog 
och/eller köper virke. Bilden av Holmens 
roll som jobbgenerator i Sverige är därmed 
så gott som komplett. 

Holmen har totalt 3 660 anställda inom 
Sverige. Det totala antalet jobb som kon-
cernen genererar är dock betydligt större. 

Som ringar på vattnet skapas ytterligare 
arbetstillfällen hos underleverantörer och 
genom den köpkraft som ger jobb i övriga 
näringslivet och inom offentlig service. 

holmen skog har 375 årsanställda i Sve-
rige. De omkring 125 entreprenadföretag 
som avverkar skog för Holmens räkning 
sysselsätter ytterligare 440 personer på 
årsbasis. Därutöver skapas ytterligare 270 
årsarbetstillfällen genom de företag och 

enskilda personer som hyrs in för främst 
skogsvård och plantering. Transporterna av 
virke utförs av privata åkerier och skapar 
cirka 200 årsarbeten. 

Cirka hälften av det virke som Holmens 
anläggningar förbrukar köps av privata 
skogsägare. Värdet på detta virke kan räk-
nas om till 740 ”årslöner”.  

Skogsbilvägarna skapar också syssel-
sättning. De ska underhållas och vintertid 
snöröjas. Dessutom sker viss nyanläggning. 
Antalet externa tjänster för vägarna är mer 
än 45. Därutöver upphandlas material och 
en del tjänster som tillsammans skapar 
omkring 20 årsarbetstillfällen.

Det totala antalet direkta och indirekta 
årsarbeten för Holmen Skog är nästan 2 100. 
Dessas roll som konsumenter av varor och 
tjänster genererar ytterligare 750 jobb inom 
handel och tjänsteföretag. 

De nu 2 850 personer vars jobb genereras 
av Holmen är också konsumenter av offent-
lig service från kommuner och landsting. 
Där beräknas de generera ytterligare 900 års-
arbeten. Dessa skapar i sin tur 700 arbetstill-
fällen inom både den privata och offentliga 
sektorn. 

På så sätt beräknas Holmen Skogs 
verksamhet generera totalt nästan 4 500 
årsarbeten i Sverige. Observera att den  
sysselsättning som uppstår då virket föräd-
las i industrier inte är inräknad. 

En lokal sysselsättningsmotor

Holmen skapar ett stort antal jobb i samhället

Årsarbetstillfällen, antal  Holmen Skog norrköping Hudiksvall Hallstavik Workington
 2006 2006 2005 2005 2005 

Direkta jobb      375 836 1 258 942  503
Indirekta jobb och skogsägare    1 720    167 489 100  197
Summa direkta och indirekta jobb 2 095 1 003 1 747 1 042 700
Jobb i handel och service    751 472 609 224 369
Summa, inkl. handel och service 2 846 1 475 2 356 1 266 1 069
Jobb i kommun och landsting    900 357 833 288 223
Offentliganställdas andel i servicenäringar     321    169 303 70 119
Offentliganställdas direkta och indirekta andel i egen sektor     394    128 401 81 71

Totalt  4 461 2 129 3 893  1 705 1 482

Andel av alla årsarbetstillfällen på orten, %             – 3,8 23,5 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

Holmen Skog ingår i totalsiffrorna för Norrköping med 111 jobb, Hudiksvall med 368 jobb och Hallstavik med 3 jobb.

S O C I A LT  A n S V A R  

I Björna, några mil nordväst om örnsköldsvik,  
har Holmen Skog ett av sina 15 distriktskontor. 
Skog och skogsbruk har sedan länge stor  
betydelse i dessa bygder. 

Holmens verksamhet genererar ett stort antal jobb långt utanför det egna 
företaget. Genom lokala engagemang och sponsring bidrar koncernen 
också till samhällsservice, utbildning och upplevelser. 

1) 2) 3) 4)
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Till detta förtjänar också att läggas 
värdet av den jakt som bedrivs av 5 500 
personer på Holmens marker. Dessa fäller 
varje år 3 500 älgar med en slaktvikt på 
450 000 kilo och ett bruksvärde av minst 
25 miljoner kronor. 

Kommunala engagemang

norrköping . Holmen är delägare i mark-
nadsföringsbolaget Nya Norrköping och 
Norrköpings hamn. Företaget är också 
representerat i olika forskningsråd vid Lin- 
köpings Universitet, Campus Norrköping 
och delar ut stipendier till förtjänta studenter. 

I Studieförbundet Näringsliv och Sam-
hälle i Östergötland har Holmen en plats  
i styrelsen liksom i Östsvenska Handels-
kammaren. 

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

hudiksvall . Iggesund Paperboard sam- 
arbetar med kommunen och andra företag 
för att främja det lokala näringslivet i 
Hudiksvall med omnejd. Överskottsvärme 
från Iggesunds Bruk levereras till fjärr- 
värmenätet i Iggesund.  

hallstavik . Holmen är en betydande 
fastighetsägare och hyresvärd i samhället. 
Företaget driver också hamnen i Hallstavik 
och är engagerat i de flesta lokala frågor  
av betydelse. 

Holmen levererar överskottsvärme till 
fjärrvärmenätet i Hallstavik. 

örnsköldsvik . Holmen är en av intres-
senterna i Processum Technology Park där 
processindustrier, kommunen och högskolor 
tillsammans 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 Entrepreneur-
ship (BFG), Cumbria Industries Group. 
Företaget stöder också GenII Engineering 
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. Holmen samråder med 
samebyarna för att finna lösningar som så 
bra som möjligt uppfyller båda parters krav 
på markutnyttjande. 

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

våtmarksfonden . Holmen stöder och 
samarbetar med Svensk Våtmarksfond om 
restaurering av våtmarker.    

humansponsring . Holmen stöder bland  
annat SOS Barnbyar, Barndiabetesfonden 
och Hjärnfonden. 

kultursponsring . Holmen stöder Symfo-
niorkestern i Norrköping, Östgötateatern 
samt Den Beridna Högvakten i Stockholm.

idrottssponsring . Sedan många år spons-
rar koncernen ett antal idrottsföreningar, 
bland annat elitserielagen MODO Hockey,    
Örnsköldsvik och Linköpings Hockey   
Club, fotbollslaget IFK Norrköping samt 
speedwaylagen Rospiggarna i Hallstavik 
och Vargarna i Norrköping. 

Holmen sponsrar också skidskytten 
Anna Carin Olofsson och handikapp-
idrottaren Jonas Jacobsson. Anna-Carin 

Olofsson tog flera medaljer i OS och utsågs 
till Sveriges främsta idrottskvinna 2006. 
Jonas Jacobsson utsågs till Sveriges främsta 
handikappidrottare 2006. 

Under 2006 stödde koncernen orien-
teringstävlingen O-ringen som avgjordes 
i Hälsingland. Därutöver stöder Holmen 
lokalt och i mindre skala ett antal idrotts-
föreningar.

övrig sponsring . Holmen stöder Sveriges 
Unga Aktiesparares Riksförbund.

Holmen närstående fonder
karl erik önnesjös stiftelse . I november 
2005 instiftades en professur i pappers-
elektronik vid Linköpings Universitet (LiU) 
Campus Norrköping. Professuren finansie-
ras med en miljon kronor per år i 15 år av 
Karl Erik Önnesjös stiftelse. 

kempestiftelserna stöder forskning och 
vetenskaplig utbildning i Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. Under 2006 
delade stiftelserna ut 76 mnkr. Merparten 
av pengarna gick till Umeå Universitet, 
Luleå Tekniska Universitet, Sveriges  
Lantbruksuniversitet i Umeå samt Mitt-
universitetet och relaterad forskning i 
Örnsköldsvik.

1Direkta jobb
Anställda		
i	Holmen

� Indirekta jobb
entreprenörer		
och	under-	
leverantörer

� Skogsägare
virkesleverantörer
vars	intäkter	räknas	
om	till	årsarbete

4 Jobb i handel  
och service
de	direkt	och	
indirekt	anställdas	
andel	i	service-	
näringen	

� Jobb i kommun/
landsting
de	direkt	och	
indirekt	anställdas	
andel	i	offentlig	
service

Holmens verksamhet	ger	ringar	på	vattnet		
i	samhället.	Koncernen	har	3	600	anställda		
i	Sverige	men	det	totala	antalet	jobb	som		
Holmen	genererar	är	cirka	12	000.		

                                               Holmens samhällsstudier                 
                                  är	gjord	av	Incedo	AB,	Örnsköldsvik,							
																							i	nära	samarbete	med	Holmen	och	respek-	
												tive	kommun.	detaljerade	beskrivningar	av		
Holmens	samhällsstudier:	www.holmen.com/omvarlden
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Ekonomi
Mnkr	 2006	 2005	 2004

Resultaträkning
Nettoomsättning 18 592 16 319  15 653
Rörelsens kostnader -14 954 -13 205  -12 570
Avskrivningar enligt plan -1 346 -1 167  -1 156
Andel i intresseföretags resultat 11 20  25

Rörelseresultat 2 303 1 967 1 952
Finansnetto -247 -233  -206

Resultat före skatt 2 056 1 734 1 746
Skatt -597 -478  -471

Årets resultat 1 459 1 256 1 275

Balansräkning   
Tillgångar
Anläggningstillgångar 25 354 25 793 23 381
Omsättningstillgångar 6 787 6 421 5 608

Summa tillgångar 32 141 32 214 28 989

Skulder 
Eget kapital 16 636 16 007 15 635
Skulder 15 505 16 207 13 354

Summa skulder 32 141 32 214 28 989

Kassaflöde
– från den löpande verksamheten 2 358 2 471 2 331
– från investeringsverksamheten -947 -3 029 -1 195
– från finansieringsverksamheten -1 498 765 -1 338

Årets kassaflöde -87 207 -202

nyckeltal   
Rörelsemarginal, %
   Holmen Paper 7 7 6
   Iggesund Paperboard 14 13 17
   Holmen Timber 17 3 1
   Koncernen 12 12 12

Avkastning, %   
   Sysselsatt kapital  10,0 9,0 9,5
   Eget kapital 9,0 8,0 7,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,36 0,41 0,31

Fr o m 2004 omräknat enligt IFRS. 

Fakta

De fakta som redovisas under  
rubriken Fakta är de som Holmen 
enligt lagar, förordningar och avtal 
redovisar till myndigheterna. Vissa 
uppgifter har tagits fram specifikt  
för denna redovisning. På grund av 
att en del uppgifter tas fram redan  
i slutet av det år de beskriver kan  
de avvika något från den definitiva 
rapporteringen till myndigheterna. 
Den ekonomiska översikten här  
invid överensstämmer med  
Holmens årsredovisning  2006.

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.

Elenergi och värmeenergi anges i GWh – gigawattimme, 1 GWh = 1 miljon kilo- 
wattimmar, 1 GWh = 3,6 TJ.

mnkr. Miljoner svenska kronor.

Enheter och förkortningar som förekommer på faktasidorna
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  2006 2005 2004 2006 2005 2004

Anställda    

Medelantal 3 667 3 735 3 811 4 868 4 868  4 897
 varav kvinnor, (%) 16,9 17,1 17,2 17,2 18,0 17,4
Medelålder 46,5 46,4 46,0 45,7 45,4 45,2
Pensionsålder (genomsnitt av olika typer av pensioneringar) 61,9 62,2 62,1 – – –

Sjukfrånvaro, %    
Totalt 4,8 5,5 5,7 4,4 5,0 5,2
 varav
 längre än 60 dagar 2,8 3,2 3,6 – – –
 anställda 29 år och yngre 2,3 2,6 2,5 – – –
 anställda i åldern 30–49 år 4,7 4,6 4,9 – – –
 anställda äldre än 50 år 5,6 7,2 7,6 – – –
 män 4,4 5,0 5,4 – – –
 kvinnor 6,9 7,5 7,2 – – –
Friskhetsindex (andel medarbetare utan sjukdagar under året)    43,5 41,0 44,0 – – –

Jämställdhet, %    
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer 9,0 9,0 9,2 8,9 9,2 8,9
Andel kvinnor på kvalificerade befattningar 14 14 14 – – –
Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade 23 25 24 23 23 –

Utbildning, %    
Grundskola 23 24 26 23 25 24
Gymnasium 63 62 61 60 58 59
Högskola, minst två år 14 14 13 17 17 17
Rekryterade med högskoleutbildning, 
 andel av alla nyanställda 37 38 33 37 38 –
Rekryterade kvinnor med högskoleutbildning, 
 andel av alla nyanställda kvinnor 57 53 49 – – –

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

Arbetsolyckor och tillbud, antal/1 000 anställda    
Tillbud 216 189 175 257 236 204
Arbetsolyckor, mindre än 8 timmars frånvaro 106 99 71 118 117 104
Arbetsolyckor, mer än 8 timmars frånvaro 20,9 23,2 23,5 25,3 26,1 28,5

Facklig samverkan, %    
Enheter med oberoende fackföreningar 100 100 100 100 100 100
Enheter med skyddskommitté 100 100 100 100 100 100 
Facklig anslutningsgrad 97 95 – 87 85 –

Medarbetarundersökning      

Jobbförutsättningar (0–1000) 604 604 560 587 602 559  
Ledarskapsindex (0–100) 55 55 52 55 55 52   

Nyckeltalsredovisningen är mer utvecklad för Holmens svenska enheter än för de utländska. Därför saknas vissa nyckeltal för koncernen.  
Definitionerna av dem är de gängse inom industrin. Huvuddelen av mätetalen samlas in månadsvis via lönesystemen.  
För arbetsolyckor finns rapporteringssystem vid varje större enhet. Data rapporteras också till myndigheter och organisationer. 

Personal
Sverige Koncernen
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  Totalt Hallsta Braviken Madrid Wargön Iggesunds Bruk Workington i Strömsbruk Iggesunds Sågverk
  2006  2005  2004  2006  2005  2004 2006  2005  2004  2006  2005  2004  2006  2005  2004   2006   2005   2004  2006 2005 2004 2006  2005  2004  2006  2005  2004

Produktion, 1000 ton 
Tidningspapper, standard 1 011 804 808 216 235 229 430 443 449 365 126 130 – – – – – – – – – – – – – –  –
MF Special 744 670   651 390 357 355 332 298 282 22 15 14 – – – – – – – – – – – – – – –
SC-papper 127 133 136 127 133 136 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 162 166 144 – – – – – – 23 24 15 139 142 129 – – – – – – – – – – – –
Kartong1) 542 493 502 – – – – – – – – – – – – 308 294 301 252 233 225 38 34 31 – – –
Sulfatmassa, interna och externa lev. 35 24 27 – – – – – – – – – – – – 60 60 67 – – – – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 247 222 205 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 247 222 205

Råvaror, 1000 ton
Ved/timmer, milj m3fub 4,93 4,84 4,77 1,31 1,30 1,31 1,04 1,00 0,98 – – – 0,14 0,14 0,11 1,47 1,50 1,50 0,41 0,40 0,39 – – – 0,56 0,50 0,48
Inköpt massa/kartong 214 209 202 44,5 43,7 42,5 9,5 10,5 10,0 – – – 36,7 41,0 42,1 – – – 83,7 78,0 73,8 39,8 35,9 33,6 – – –
Returpapper 1 025 679 658 106 105 104 372 353 348 547 221 206 – – – – – – – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 3,1 3,0 2,7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3,1 3,0 2,7 – – –
Vattenförbrukning, milj m3 92 93 – 16,0 16,3 – 22,8 23,2 – 4,3 2,2 – 7,1 7,3 – 35,3 35,7 – 6,9 7,9 – – – – <0,02 <0,02 <0,02
Processavloppsvatten, milj m3 63 62 61 8,3 8,0 8,6 11,0 11,5 11,3 3,4 1,7 1,6 4,6 5,3 4,9 28,7 29,0 27,4 6,9 6,7 6,7 – – – <0,01 <0,01 <0,01
Kemikalier3) 174 166 171 24,3 25,4 24,8 35,6 34,2 33,6 14,6 7,0 6,1 16,0 17,2 15,9 57,9 63,3 64,8 24,9 18,6 25,6 0,24 0,17 0,17 0,10 0,05 0,05
Fyllmedel, pigment 268 253 254 101 103 102 28,5 27,0 26,6 18,4 10,0 9,9 45,1 46,1 41,3 44,6 40,1 47,3 29,9 27,2 26,5 – – – – – –

Värmeenergi, gWh
Biobränsle 
 Returlutar 1 640 1 670 1 710 – – – – – – – – – – – – 1 640 1 670 1 710 – – – – – – – – –
 Bark, träfiberbaserade bränslen 1 315 1 290 1 250 436 408 389 328 331 319 – – – 94 106 80 378 372 378 – – – – – – 78 69 85
Återvunnen i TMP-processen5) 930 930 940 518 513 519 413 415 419 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
 Olja, gasol 1 030 1 040 1 080 246 231 283 326 307 297 – – – 120 113 97 334  383 389 – – – 0,5 0,5 0,5 4,3 6,4 8,6
 Naturgas 985 705 650 – – – – – – 951 681 625 – – – – – – 33 24,2 21,7 – – – – – –
Inköpt 625 575 570 – – – – – – – – – 72 90 111 – – – 550 483 456 1,8 1,9 1,8 – – –

Elenergi, gWh
Egenproducerad vattenkraft  934 1 236 1 054 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Egenproducerad mottryckskraft 597 557 566 72 67 76 57 44 65 241 220 190 16 17 8 211 209 227 – – – – – – – – –
Inköpt 4 543 4 343 4 296 1 880 1 900 1 870 1 670 1 690 1 660 209 15 5,0 177 170 167 236 209 231 345 334 338 9,1 6,8 9,7 17 18 18

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (räknat som S) 250 298 385 74 82 87 25 16 20 <1 <1 <1 36 40 37 115 160 240 <0,05 <0,05 <0,05 – – – 0,4 0,4 0,5
Kväveoxider 2 065 1 900 1 980 117 112 129 219 187 174 1 040 945 980 63 52 59 601 580 620 8,0 7,0 6,0 – – – 17 14 12
Stoft 133 153 244 37 17 39 4,3 4,2 4,3 <1 <1 <1 7,0 8,0 8,0 81 120 190 <0,05 <0,05 <0,05 – – – 3,4 3,3 2,7
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 482 425 423 74,5 67,3 80,0 86,3 80,4 79,6 191 136 126 32,1 303 25,7 91,5 105 105 5,4 4,6 4,1 0,11 0,12 0,10 1,0 1,7 2,2
 Biogen 1 150 1 120 1 100 173 155 161 161 157 152 – – – 42,6 48,3 35,5 751 731 727 – – – – – – 23,2 19,7 19,8

Utsläpp till vatten, ton
COD, 1 000 ton 24,5 23,8 22,7 3,5 2,9 3,0 1,8 1,6 1,6 0,30 0,13 0,09 1,7 2,1 1,9 7,7 7,9 8,0 9,5 9,2 8,1 – – – – – –
Suspenderande ämnen 4 000 3 970 3 930 320 280 230 300 295 317 5,0 4,0 1,4 74 140 168 1 010 1 240 1 250 2 290 2 010 1 960 – – – – – –
Kväve 366 323 290 37 33 34 52 50 47 68 18 19 25 41 14 105 120 125 79 61 51 – – – – – –
Fosfor 24,3 25,4 24 2,4 2,6 2,8 3,1 3,0 2,7 0,9 0,5 0,2 0,9 1,3 0,5 12 12 13 5,0 6,0 5,0 – – – – – –

Avfall, 1 000 ton
Farligt11) 1,6 0,6 0,5  0,01 0,02 0,02 0,16 0,21 0,16 0,03 0,03 0,02 0,07 0,05 0,10 1,3 0,25 0,20 0,01 0,01 0,03  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
Deponerat (vått) 55 54 77 13,5 20,1 20,4 14,8 14,5 27,4 16,4 8,2 6,3 0,16 0,05 2,0 9,7 10,6 20,1 0,25 0,22 0,26 – – – – – 0,01
Nyttiggjort eller återvunnet12) 317 317 300 5,1 2,8 4,3 111 111 105 95,2 100 88,8 24,3 25,0 26,4 35,0 34,8 31,9 41,3 37,9 38,3 5,3 5,5 5,6 – – –

övriga leveranser
Värmeenergi, GWh 99 96 102 18 17 17 – – – – – – – – – 81 79 85 – – – – – – – – –
Tallolja15), 1 000 ton 10,5 10,9 12,5 – – – – – – – – – – – – 10,5 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) Från Peninsular Cogeneracion (hälftenägt). Här redovisas den mängd värmeenergi som åtgår för pappersproduktionen vid fabriken. 
7) Överskottsvärme från Vargön Alloys (smältverk). 
8) I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen CHP) värmeenergi och el baserad på naturgas.
9) Från Nordanstigs Bostäders fjärrvärmecentral i Strömsbruk. 
10) El från Peninsular Cogeneracion (hälftenägt) vilken används i produktionen. El säljs också externt, 124 GWh för 2006, 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)

7) 7)

10) 10)

13) 13)

10)

7)

13)

6) 6)6)
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  Totalt Hallsta Braviken Madrid Wargön Iggesunds Bruk Workington i Strömsbruk Iggesunds Sågverk
  2006  2005  2004  2006  2005  2004 2006  2005  2004  2006  2005  2004  2006  2005  2004   2006   2005   2004  2006 2005 2004 2006  2005  2004  2006  2005  2004

Produktion, 1000 ton 
Tidningspapper, standard 1 011 804 808 216 235 229 430 443 449 365 126 130 – – – – – – – – – – – – – –  –
MF Special 744 670   651 390 357 355 332 298 282 22 15 14 – – – – – – – – – – – – – – –
SC-papper 127 133 136 127 133 136 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 162 166 144 – – – – – – 23 24 15 139 142 129 – – – – – – – – – – – –
Kartong1) 542 493 502 – – – – – – – – – – – – 308 294 301 252 233 225 38 34 31 – – –
Sulfatmassa, interna och externa lev. 35 24 27 – – – – – – – – – – – – 60 60 67 – – – – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 247 222 205 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 247 222 205

Råvaror, 1000 ton
Ved/timmer, milj m3fub 4,93 4,84 4,77 1,31 1,30 1,31 1,04 1,00 0,98 – – – 0,14 0,14 0,11 1,47 1,50 1,50 0,41 0,40 0,39 – – – 0,56 0,50 0,48
Inköpt massa/kartong 214 209 202 44,5 43,7 42,5 9,5 10,5 10,0 – – – 36,7 41,0 42,1 – – – 83,7 78,0 73,8 39,8 35,9 33,6 – – –
Returpapper 1 025 679 658 106 105 104 372 353 348 547 221 206 – – – – – – – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 3,1 3,0 2,7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3,1 3,0 2,7 – – –
Vattenförbrukning, milj m3 92 93 – 16,0 16,3 – 22,8 23,2 – 4,3 2,2 – 7,1 7,3 – 35,3 35,7 – 6,9 7,9 – – – – <0,02 <0,02 <0,02
Processavloppsvatten, milj m3 63 62 61 8,3 8,0 8,6 11,0 11,5 11,3 3,4 1,7 1,6 4,6 5,3 4,9 28,7 29,0 27,4 6,9 6,7 6,7 – – – <0,01 <0,01 <0,01
Kemikalier3) 174 166 171 24,3 25,4 24,8 35,6 34,2 33,6 14,6 7,0 6,1 16,0 17,2 15,9 57,9 63,3 64,8 24,9 18,6 25,6 0,24 0,17 0,17 0,10 0,05 0,05
Fyllmedel, pigment 268 253 254 101 103 102 28,5 27,0 26,6 18,4 10,0 9,9 45,1 46,1 41,3 44,6 40,1 47,3 29,9 27,2 26,5 – – – – – –

Värmeenergi, gWh
Biobränsle 
 Returlutar 1 640 1 670 1 710 – – – – – – – – – – – – 1 640 1 670 1 710 – – – – – – – – –
 Bark, träfiberbaserade bränslen 1 315 1 290 1 250 436 408 389 328 331 319 – – – 94 106 80 378 372 378 – – – – – – 78 69 85
Återvunnen i TMP-processen5) 930 930 940 518 513 519 413 415 419 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
 Olja, gasol 1 030 1 040 1 080 246 231 283 326 307 297 – – – 120 113 97 334  383 389 – – – 0,5 0,5 0,5 4,3 6,4 8,6
 Naturgas 985 705 650 – – – – – – 951 681 625 – – – – – – 33 24,2 21,7 – – – – – –
Inköpt 625 575 570 – – – – – – – – – 72 90 111 – – – 550 483 456 1,8 1,9 1,8 – – –

Elenergi, gWh
Egenproducerad vattenkraft  934 1 236 1 054 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Egenproducerad mottryckskraft 597 557 566 72 67 76 57 44 65 241 220 190 16 17 8 211 209 227 – – – – – – – – –
Inköpt 4 543 4 343 4 296 1 880 1 900 1 870 1 670 1 690 1 660 209 15 5,0 177 170 167 236 209 231 345 334 338 9,1 6,8 9,7 17 18 18

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (räknat som S) 250 298 385 74 82 87 25 16 20 <1 <1 <1 36 40 37 115 160 240 <0,05 <0,05 <0,05 – – – 0,4 0,4 0,5
Kväveoxider 2 065 1 900 1 980 117 112 129 219 187 174 1 040 945 980 63 52 59 601 580 620 8,0 7,0 6,0 – – – 17 14 12
Stoft 133 153 244 37 17 39 4,3 4,2 4,3 <1 <1 <1 7,0 8,0 8,0 81 120 190 <0,05 <0,05 <0,05 – – – 3,4 3,3 2,7
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 482 425 423 74,5 67,3 80,0 86,3 80,4 79,6 191 136 126 32,1 303 25,7 91,5 105 105 5,4 4,6 4,1 0,11 0,12 0,10 1,0 1,7 2,2
 Biogen 1 150 1 120 1 100 173 155 161 161 157 152 – – – 42,6 48,3 35,5 751 731 727 – – – – – – 23,2 19,7 19,8

Utsläpp till vatten, ton
COD, 1 000 ton 24,5 23,8 22,7 3,5 2,9 3,0 1,8 1,6 1,6 0,30 0,13 0,09 1,7 2,1 1,9 7,7 7,9 8,0 9,5 9,2 8,1 – – – – – –
Suspenderande ämnen 4 000 3 970 3 930 320 280 230 300 295 317 5,0 4,0 1,4 74 140 168 1 010 1 240 1 250 2 290 2 010 1 960 – – – – – –
Kväve 366 323 290 37 33 34 52 50 47 68 18 19 25 41 14 105 120 125 79 61 51 – – – – – –
Fosfor 24,3 25,4 24 2,4 2,6 2,8 3,1 3,0 2,7 0,9 0,5 0,2 0,9 1,3 0,5 12 12 13 5,0 6,0 5,0 – – – – – –

Avfall, 1 000 ton
Farligt11) 1,6 0,6 0,5  0,01 0,02 0,02 0,16 0,21 0,16 0,03 0,03 0,02 0,07 0,05 0,10 1,3 0,25 0,20 0,01 0,01 0,03  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01
Deponerat (vått) 55 54 77 13,5 20,1 20,4 14,8 14,5 27,4 16,4 8,2 6,3 0,16 0,05 2,0 9,7 10,6 20,1 0,25 0,22 0,26 – – – – – 0,01
Nyttiggjort eller återvunnet12) 317 317 300 5,1 2,8 4,3 111 111 105 95,2 100 88,8 24,3 25,0 26,4 35,0 34,8 31,9 41,3 37,9 38,3 5,3 5,5 5,6 – – –

övriga leveranser
Värmeenergi, GWh 99 96 102 18 17 17 – – – – – – – – – 81 79 85 – – – – – – – – –
Tallolja15), 1 000 ton 10,5 10,9 12,5 – – – – – – – – – – – – 10,5 10,9 12,5 – – – – – – – – –

Iggesund Paperboard Holmen Timber

Iggesund Paperboard – arkningsanläggningar

Valence, Frankrike och Utrecht, Nederländerna. Under 2006  
arkades och distribuerades 74 500 (65 000) ton. Råvaran 
bestod av 81 300 (71 100) ton kartong från Iggesunds Bruk 
och Workington samt 140 (100) ton förpackningsplast. 
Energianvändningen (naturgas) uppgick till 0,7 (0,6) GWh och  
för el till 2,7 (2,3) GWh. Utsläppen av fossil koldioxid till luft från 
anläggningarna var 140 (118) ton. Totalt 24 (21) ton avfall gick  
till förbränning.  

11) Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Braviken, Hallsta och Skärnäs  
 hamnterminal är man skyldig att ta hand om oljehaltigt avfall för de båtar som angör hamnen. För 2006  
 uppgick mängden av denna typ av avfall till 1 295 ton från de tre hamnarna.

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

13) Överskottsvärme för leverans till fjärrvärmenätet i Hallstavik. 

14) 78 GWh för leverans till Iggesunds Sågverk. Motsvarande bränsleenergi för att producera värmen  
 och tillhörande utsläpp till luft redovisas under Iggesunds Sågverk. 3,3 GWh som överskottsvärme  
 för leverans till fjärrvärmenätet i Iggesund.

15) För leverans till kemikalieindustrin.  

Holmen Skog

Total landareal  1 265 000 hektar
  varav  
 – produktiv skogsmark 1 037 000 hektar
 – avsatta naturområden 67 000 hektar  
 – impediment 228 000 hektar
Virkesförråd, per hektar 112 m3sk
Virkesförråd, totalt 115 800 000 m3sk

Trädslag
Tall 50 %, gran 35 %, lövträd 12 %, Contortatall 3 %

Åldersklassfördelning
0–30 år 39 %, 31–60 år 24 %, 61–90 år 14 %,  
91 år och äldre 23 %

Virkesanskaffning  2006 2005 2004
miljoner m3fub
Totalt, brutto 10,1 10,1 9,8
  varav från
  – egen skog 2,6 2,3 2,6
  – övriga svenska skogsägare 6,9 7,2 6,7
  – import  0,6 0,6 0,5

Virkesleveranser
miljoner m3fub
Till Holmens enheter 4,6 4,5 4,4
Extern försäljning 5,5 5,7 5,4

Skogsskötsel, hektar

Återbeskogning 12 600 11 500 12 300
varav, %
   Plantering 74  76 75
   Frösådd 19 17 16
   Naturlig föryngring
   – under fröträd 6 6 8
   – under skärmträd 1 1 1 
Hyggesbränning 662 244 323

Plantproduktion
Miljoner plantor 31 27 27

4) 4)

8) 8) 9)9)

14) 14)

Förädlingsverksamheten

Kubikmeter virke per hektar, m3fub

1948 1955 1965 1975 1985 1995 2006

Tillväxt och avverkning i Holmens skogar

Allt mer virke i Holmens skogar

Miljoner kubikmeter virke, m3fub

Avverkningarna i Holmens skogar understiger med god marginal 
den årliga tillväxten i dem. Tillväxtsiffran är omräknad till m3fub. 

2005 20062000 2001 2002 2003 2004

2,6 2,62,7
2,4 2,32,52,3

0
20
40

60

80
100 112

Årlig
avverkning

Årlig
tillväxt ca 
3 milj m3

8) 9)

4)

14)
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Ordlista
Barrved 
Tall- eller granved. 

Biobränsle/bioenergi 
Förnybara bränslen, exempelvis ved, returlutar, 
bark och tallolja. Biogen = härrörande från  
biobränslen.

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

Certifiering 
Granskning gjord av tredje part. Ett certifikat är  
ett dokument som visar att villkoren för certifiering 
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).

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

Finansiella poster 
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 (eutrofie-
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 är en internationell 
skogsstandard. FSC verkar för att världens skogar 
brukas på ett sätt som är acceptabelt ur tre per-
spektiv; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

Fyllmedel 
Fyllmedel, till exempel mald marmor och kaolin-
lera, används för att fylla ut papperet och göra det 
jämnare och ljusare. 

IPPC 
Integrated Pollution Prevention and Control. EUs 
miljölagstiftning om integrerad, individuell prövning 
och tillsyn av större industriföretag.

ISO 14001 
En internationell standard för miljöstyrning som 
tagits fram av ISO. Viktiga principer i ISO 14001 är 
regelbundna miljörevisioner och gradvis höjning av 
kraven. 

Kassaflöde 
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.

Kväveoxider (nOx) 
Gaser vilka består av kväve och syre som bildas 
vid förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider 
till salpetersyra som försurar nederbörden.  
Kväveoxider har också en gödslande effekt.

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

Miljörevision 
En värdering av hur miljöskyddsorganisation,  
ledningsrutiner och miljöutrustning fungerar.

nettoomsättning 
Den fakturerade försäljningen av produkter, virke 
och energi efter avdrag för mervärdesskatt.

PEFC 
Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation schemes är en internationell skogsstandard. 
I Sverige är PEFC- och FSC-standarderna i stort 
sett identiska. 

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

REACH 
Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals. En EU-lag som kräver tester av de 
kemikalier som används inom unionen.

RMP – Refiner-Mechanical Pulp 
Massa framställd genom raffinering av flis med  
eller utan kemisk eller termisk behandling.

Rörelseresultat 
Koncernens intäkter från försäljning av produkter, 
virke och energi minus 
– kostnader för tillverkning 
– 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).

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

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

Soliditet 
Det egna kapitalet i relation till koncernens  
totala tillgångar.

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

Sulfatmassa 
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas 
under högt tryck och vid hög temperatur med  
s k vitlut (natriumhydroxid och natriumsulfid). 

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

Svaveldioxid (SO2) 
En gas bestående av svavel och syre som bildas 
vid förbränning av svavelhaltiga bränslen, till exem-
pel olja. I kontakt med fuktig luft omvandlas svavel-
dioxid till svavelsyra som försurar nederbörden.

Tallolja 
Biprodukt från sulfatmassaprocessen som 
används för tillverkning av bland annat såpa och 
färger. Är också ett utmärkt biobränsle.

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

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

En mer omfattande ordlista finns på: 
www.holmen.com/omvarlden 

Länkar

FSC  www.fsc.org

Global Compact www.globalcompact.org

GRI www.globalreporting.org

IPPC www.europa.eu.int/comm/ 
 environment/ippc/

ILO www.ilo.org 

ISO www.iso.org

FNs mänskliga  
rättigheter  www.un.org/rights

OECD www.oecd.org

PEFC www.pefc.org

REACH www.kemi.s
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Holmen uppfyller  
redovisningsnivå B  
enligt GRI
GRI – Global Reporting Initiative – är ett samarbetsorgan till FNs  
miljöprogram. Organisationen har arbetat fram globala riktlinjer  
för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet  
”hållbar utveckling”. 

syftet med gri är att skapa enhetlighet för 
hållbarhetsredovisning och göra det lättare 
att bedöma och jämföra företag ur socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 
Att tillämpa GRIs riktlinjer är helt frivilligt.

holmen ser positivt på gri och har valt att 
anpassa sättet att redovisa till de GRI-krav 
som är relevanta för koncernen.

holmen bedömer att redovisningen av 
sociala, miljömässiga och ekonomiska 
fakta/aspekter i Holmen och omvärlden 
2006 uppfyller GRIs redovisningsnivå B, 
det vill säga den näst högsta nivån.

revisionsföretaget kpmg genomförde 
på Holmens uppdrag i februari 2007 en 
översiktlig granskning av hållbarhetsredo-
visningen Holmen och omvärlden 2006. 
Utgångspunkten var att ge ett uttalande om 
huruvida KPMG delar Holmens bedömning 
att redovisningen uppfyller redovisnings- 
nivå B enligt GRI.

Vid sidan av den översiktliga gransk-
ningen av hållbarhetsredovisningen 
granskade KPMG, Bolagsstyrningsrapport 
2006 som är inkluderad i Holmen 2006 
samt dokumentet Holmen och GRI på 
Holmens hemsida.

i sin oberoende bestyrkanderapport  
konstaterar KPMG att den information 
som Holmen lämnat i de ovan nämnda 
dokumenten tillsammans överensstämmer 
med redovisningsnivå B enligt GRI.

Mer information:
gri-index: På Holmens hemsida finns  
ett digitalt GRI-index med länkar som 
leder till de dokument där informationen 
redovisas. Här finns också KPMGs  
oberoende bestyrkanderapport. 
www.holmen.com/omvarlden

gri . Organisationens hemsida ger en  
komplett bild av GRI och dess regelverk. 
www.globalreporting.org
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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 Cantueña
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
Lars Strömberg
Chef för Miljö- och
hållbarhetsfrågor 

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@iggesund.com 
www.iggesund.com

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

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

Holmen Timber AB
Box 45
825 21 IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-203 80
E-post info@holmentimber.com 
www.holmentimber.com

Iggesunds Sågverk
Box 45
825 21 IGGESUND
Tel 0650-280 00
Fax 0650-284 48
E-post info@holmentimber.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 Energi AB
(Hörneborgsvägen 14)
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel 0660-754 00
Fax 0660-755 10
E-post info@holmenenergi.com 
www.holmenenergi.com

Fullständig adressförteckning fi nns på Holmens hemsida, 
www.holmen.com

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. 
Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. 
Sol, koldioxid och vatten är byggstenar i de träd som ger råvaran till Holmens 
produkter som används i till exempel förpackningar och tidningar. 
Alvaro Sanchez är teknisk chef vid Holmen Paper Madrid med ansvar för bland 
annat miljöfrågorna vid bruket.
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Holmen AB (publ)
Box 5407
114 84 STOCKHOLM

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

Organisationsnummer 556001-3301
Säte Stockholm




