
H
å

llb
a

rh
e

tsre
d

o
visn

in
g

 2
0

0
9

Holmen AB (publ) 
Box 5407 
114 84 STOCKHOLM

Tel 08-666 21 00 
E-post info@holmen.com 
www.holmen.com

Organisationsnummer 556001-3301 
Säte Stockholm

Holmen och omvärlden 2009
Hållbarhetsredovisning



Principer för redovisningen  ––––––––––––––––  1

Magnus Hall,  

VD och koncernchef  –––––––––––––––––––––   2–3 

Året i korthet  ––––––––––––––––––––––––––––––––––   2–3

Detta är Holmen  ––––––––––   4–13

Holmen i korthet  ––––––––––––––––––––––––––––  4–5

Strategi  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  6

Riktlinjer – Hållbarhetsmål  ––––––––––––––––––  7

Här tillverkas Holmens produkter…   8

… och så här används de  –––––––––––––––––  9

Organisation och samverkan  ––––– 10–11

Policyer och riktlinjer – 

code of conduct  ––––––––––––––––––––––––––––––– 12

Mänskliga rättigheter  –––––––––––––––––––––––– 13

Holmen i samhället    14–17

Intressenter  –––––––––––––––––––––––––––––––––  14–15

Lokal betydelse och  

engagemang  –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16

Skogens sociala värden  ––––––––––––––––––– 17 

Råvaror –––––––––––––––––––––––––––––   18–25

Egen skog en framtidsstyrka ––––– 18–19

Virkesförsörjning  ––––––––––––––––––––––––  20–21

Returpapper  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 22

Vatten  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 23

Energi  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  24–25

Klimat och  
hållbarhet ––––––––––––––––––––––  26–35

Skogen har en viktig roll  

i klimatarbetet  –––––––––––––––––––––––––––– 26–27

Kolanalys av Holmens  

skogliga verksamhet  ––––––––––––––––  28–29

Kolspår ger besked om  

produkternas klimatpåverkan  –––  30–31

Produkter ur  

hållbarhetsperspektiv  –––––––––––––––– 32–33

Styrmedel inom  

klimatområdet  –––––––––––––––––––––––––––– 34–35

Ekonomisk  
utveckling  –––––––––––––––––––––   36–37 

Miljöansvar –––––––––––––––––––   38–45

Arbetssätt  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 38

Miljöarbete 2009  ––––––––––––––––––––––––––––– 39

Utsläpp och avfall 2009  ––––––––––––––––– 40

Tillstånd och certifieringar  –––––––––––––––– 41

Miljöskyddskostnader ––––––––––––––––––––– 42

Transporter  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 43

Avfall  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 44

Kemikalier – Avslutade 

verksamheter – Buller  ––––––––––––––––––––– 45

Socialt ansvar  –––––––––––   46–55

Arbetssätt  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 46

HR-arbete 2009  –––––––––––––––––––––––––––––  47

Medarbetarundersökningar  ––––––––––– 48

Ledarutveckling  –––––––––––––––––––––––––––––– 49

Fler kvinnor en viktig  

framtidsfråga  ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 50

Hälsa och säkerhet  –––––––––––––––––––––––––  5 1

Attraktiv arbetsgivare  ––––––––––––––––––––– 52

Kompetensutveckling  –––––––––––––––––––– 53

Personalneddragningar –––––––––––––––––– 54

Facklig samverkan  –––––––––––––––––––––––––– 55

Fakta –––––––––––––––––––––––––––––––––   56–60

Holmen och GRI  –––––––   61–63

Erkännanden  
och bedömningar –––––––––––    64

Adresser 

Innehåll

Mer om hållbarhet
På Holmens webbplats finns mer  
information om hållbarhet, bland  
annat beskrivningar av miljöarbetet  
vid de olika affärsområdena. Där  
finns också ordlista och länkar. 
www.holmen.com

Holmen AB  
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 StockHolm 
tel 08-666 21 00 
info@holmen.com 

Holmen Paper AB 
601 88 NorrköPiNg  
tel 011-23 50 00

Holmen Skog AB  
891 80 örNSkölDSvik 
tel 0660-754 00

Iggesund Paperboard AB
825 80 iggeSuND  
tel 0650-280 00

Holmen Energi AB  
891 80 örNSkölDSvik 
tel 0660-754 00

Fullständig adressförteckning 
finns på Holmens webbplats 
www.holmen.com

Miljöansvar 
lars Strömberg, chef miljö- och hållbarhetsfrågor  
08-666 21 54 · lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar 
thommy Haglund, chef koncernstab Personal
08-666 21 38 · thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Jernhall, chef koncernstab ekonomi och Finans 
från 2010-04-15
08-666 2122 · anders.jernhall@holmen.com

Välkommen med frågor och synpunkter
Holmen och omvärlden ger svar på många frågor 
som har med Holmens hållbarhetsarbete att göra  
– men ämnet är stort och det finns säkert fler.  
Därför välkomnar vi ytterligare frågor och syn- 
punkter inom de ämnesområden som behandlas  
i denna redovisning. 

Holmen och omvärlden 2009
HållbarHetsredovisning. Holmen och  
omvärlden beskriver koncernen ur de tre  
perspektiven ekonomisk utveckling, miljöansvar 
och socialt ansvar. 

Finns På tre sPråk. Holmen och omvärlden  
finns också på engelska och spanska. 

Ytterligare exemPlar kan beställas  
på Holmens webbplats och från:
Holmen AB 
Koncernstab Information
Box 5407 
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
info@holmen.com 
www.holmen.com

Omslaget är tryckt på iggesund Paperboards solidkartong 
invercote® creato matt 280 g/m2. Det är präglat och uv-lackerat

Produktion: Hållbarhetsredovisningen är producerad av Holmen

Layout: energi reklambyrå, AD reklambyrå

mer inFo På nätet. På Holmens webbplats 
finns mer information om miljöarbetet vid de  
olika enheterna under 2009. Där finns också  
ett gri-register.

Grafisk produktion: energi reklambyrå 
Foto: rolf Andersson med flera

Grafiska illustrationer: Bo Persson, Designmakarna

Tryck: trosa tryckeri

Holmen Timber AB
Box 45 
825 21 iggeSuND
tel 0650-280 00
 

Allelopati Beståndsföryngring Biotop Bistam Brandfält Brand-
Dimensionsavverkning Enskiktat Fläckmarkberedning Fröbanks-
art Fröår Fungicider Fältskikt Förna Föryngringsavverkning 
Groddplanta Grundyta Heddegenererad mark Herbicid Hög-
gallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring Låga Låggall-
ring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Moder Naturskog 
Nollytefrekvens Nyckelelement Okulär Piskning Population 
Referenslandskap Rostjord Rotröta Rödlistade arter Skiktad 
Skärmställning Solitär Ståndort Successioner Sumpskog Surdråg 
Temperatursumma Textur Tröskelvärde Uppfrysningsjordar 
Urskog Vargtyper Årsmånsberoende Överståndare Allelopati 
Beståndsföryngring Biotop Brandfält Brandljud Dimensions-
avverkning Enskiktat Fläckmarkberedning Fröbanksart Fröår 
Fungicider Fältskikt Förna Föryngringsavverkning Groddplanta 
Grundyta Heddegenererad mark Herbicid Höggallring Höglägg-
ning Intermittent Kvalitetsgallring Låga Låggallring Lägsta slut-
avverkningsålder Lövbränna Moder Naturskog Nollytefrekvens 
Nyckelelement Okulär Piskning Population Referenslandskap 
Rostjord Rotröta Rödlistade arter Skiktad Skärmställning Soli-
tär Ståndort Successioner Sumpskog Surdråg Temperatursumma 
Textur Tröskelvärde Uppfrysningsjordar Urskog Vargtyper Års-
månsberoende Överståndare Allelopati Beståndsföryngring Biotop 
Brandfält Brandljud Dimensionsavverkning Enskiktat Fläckmark-
beredning Fröbanksart Fröår Fungicider Fältskikt Förna Föryng-
ringsavverkning Groddplanta Grundyta Heddegenererad mark 
Herbicid Höggallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring 
Låga Låggallring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Moder 
Naturskog Nollytefrekvens Nyckelelement Okulär Piskning Popu-
lation Referenslandskap Rostjord Rotröta Rödlistade arter Skiktad 
Skärmställning Solitär Ståndort Successioner Sumpskog Surdråg 
Temperatursumma Textur Tröskelvärde Uppfrysningsjordar Ur-
skog Vargtyper Årsmånsberoende Överståndare Allelopati Be-
ståndsföryngring Biotop Brandfält Brandljud Dimensionsavverk-
ning Enskiktat Fläckmarkberedning Fröbanksart Fröår Fungicider 
Fältskikt Förna Föryngringsavverkning Groddplanta Grundyta 
Heddegenererad mark Herbicid Höggallring Högläggning In-
termittent Kvalitetsgallring Låga Låggallring Lägsta slutavverk-
ningsålder Lövbränna Moder Naturskog Nollytefrekvens Nyckel-
element Okulär Piskning Population Referenslandskap Rostjord 
Rotröta Rödlistade arter Skiktad Skärmställning Solitär Ståndort 
Successioner Sumpskog Surdråg Temperatursumma Textur Trös-
kelvärde Uppfrysningsjordar Urskog Vargtyper Årsmånsberoende 
Överståndare Allelopati Beståndsföryngring Biotop Brandfält 
Brandljud Dimensionsavverkning Enskiktat Fläckmarkberedning 
Fröbankart Fröår Fungicider Fältskikt Förna                 Föryng-
ringsavverkning Groddplanta Grundyta Heddegenererad mark 
Herbicid Höggallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring 
Låga Låggallring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Mo-

Riktlinjer
för
uthålligt
skogsbruk

2007

R
iktlin

jer fö
r u

th
ållig

t sko
g

sb
ru

k     2007

H
o

lm
en

 S
ko

g

Holmen Årsredovisning 2009 ger en  
fyllig bild av koncernens ekonomiska  
utveckling och de förhållanden som  
präglade marknaderna under året. 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk innehåller  
detaljerade anvisningar för skötseln av  
Holmens skogar. kraven i certifieringarna  
enligt PeFc och FSc är inbyggda.

Beställ från Holmens webbplats. 

Mer om Holmen

Adresser
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Kontaktperson  
för holmen och  
omvärlden 2009
Lars Strömberg
Chef för miljö- och  
hållbarhetsfrågor
Tel 08-666 21 54
lars.stromberg@holmen.com  

Intern produktion
Holmen och omvärlden är 
sammanställd och produce-
rad inom koncernen. Holmen 
ser intern produktion som ett 
sätt att utveckla arbetet med 
hållbarhet inom de berörda 
ämnesområdena.

En särskild arbetsgrupp med 
representanter från Holmens 
koncernstaber ansvarar för 
samordning av hållbarhetsfrå-
gorna. Gruppen är tillsatt av 
koncernens VD. Hållbarhets-
reovisningen Holmen och  
omvärlden är en av dess 
uppgifter.

Holmen ocH omvärlden ger en bred bild av 
Holmen-koncernen. Redovisningen omfattar all 
skoglig och industriell verksamhet samt sociala 
frågor 2009. Den beskriver också det framåt-
syftande arbetet för att möta allt högre krav på 
hållbar utveckling.

Holmen och omvärlden ges ut en gång om  
året sedan 2004. Förra upplagan distribuerades  
i mars 2009.

Intressenter ocH målgrupper: Anställda, kun-
der, aktieägare, affärspartners, opinionsbildare, 
myndigheter, analytiker, skolor och allmänheten.

Faktaunderlaget utgörs av uppgifter som rap-
porteras till myndigheterna och sådana som tagits 
fram specifikt för denna redovisning. Holmen 
och omvärlden är inte granskad av extern revisor. 
Holmen anser att myndigheternas krav och mycket 
goda insyn i företaget är en tillräcklig garanti för 
att de här redovisade uppgifterna är korrekta.

anpassad tIll grI ocH Fn:s global compact. 
Global Reporting Initiative (GRI) verkar för att 
företag och organisationer frivilligt ska redovisa 
sin verksamhet ur ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. 

Holmens sätt att redovisa ekonomisk, social-  
och miljörelaterad information är anpassad till 
GRI-kraven och FN:s Global Compacts tio princi-
per. Koncernens samlade GRI-redovisning består 

av Holmen och omvärlden 2009, Holmen Årsredo-
visning 2009 och kommentarer i det GRI-register 
som finns på Holmens webbplats.

Intyg . Revisionsföretaget KPMG analyserade i 
början av 2010 innehållet i Holmen och omvärl-
den 2009. KPMG anser att redovisningen upp-
fyller redovisningsnivå A enligt GRI, vilket är  
den högsta nivån.

kommentarer . En av tidningspappersmaski- 
nerna vid Hallsta Pappersbruk lades ned i novem-
ber 2008. I december samma år lades verksam-
heten vid Wargöns Bruk ned. Nedläggningen vid 
Hallsta Pappersbruk har påverkat såväl råvaruför-
brukning som utsläpp under 2009. Nedläggningen 
av Wargöns Bruk innebär att Holmen från och 
med 2009 inte redovisar några data från denna 
enhet. Tidigare redovisade uppgifter om Holmens 
totala råvaruförbrukning och utsläpp har inte 
korrigerats. 

En av kartongmaskinerna vid Workingtons 
Bruk lades ned i december 2009, vilket kommer 
att påverka redovisningen för 2010.

InFormatIonen om ekonomI ocH marknad är 
kortfattad i Holmen och omvärlden. Holmens 
årsredovisning 2009 ger en fullständig bild av 
dessa båda områden. Där finns också bolagsstyr-
ningsrapporten samt detaljerad information om 
styrelse, ledning, revisorer och årsstämma.

Principer för redovisningen
Holmen och omvärlden 2009 beskriver Holmen ur perspektivet hållbart företagande. 
Tyngdpunkten ligger på socialt ansvar och miljöansvar samt ekonomisk utveckling.
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i lever i en tid av stora föränd-
ringar. Utvecklingen inom om-
rådet elektroniska medier är både 

blixtrande snabb och på många områden 
totalt omvälvande. Det har resulterat i att 
förbrukningen av tidningspapper tenderar 
att minska i hela västvärlden. Men även 
om de nya medierna förändrar sättet att 
kommunicera är det min övertygelse att 
människor också i framtiden kommer att 
läsa tidningar. Redan idag ser vi hur tid-
ningar och digitala medier interagerar med 
varandra genom att utnyttja sina respek-
tive starka sidor. 

I Holmen möter vi den förändrade 
marknaden för standard tidningspap-
per genom att dra ner produktionen och 
istället inrikta oss mot mer högvärdiga 
tryckpapperssegment. Vi fortsätter också 
satsningen på konsumentkartong och 
växlar upp verksamheten inom området 
trävaror.    

Alla prognoser visar att efterfrågan på 
trävaror, och i synnerhet konstruktions-
virke, kommer att öka. Det är en tydlig 
trend i hela västvärlden och understöds av 
nationella träbyggnadsprogram i flera län-
der. Trä är ett naturligt material som har 
klara klimatfördelar jämfört med andra 
byggnadsmaterial. Det är i ljuset av detta 

faktum man ska se vår satsning på ett nytt 
sågverk i Norrköping. 

genom att lokalIsera det nya sågver-
ket i omedelbar anslutning till Bravikens 
Pappersbruk, blir det möjligt att knyta 
samman de båda anläggningarna till en 
mycket effektiv enhet. Många funktioner 
kan göras gemensamma, bland annat vir-
keshantering, energiförsörjning och vissa 
delar av administrationen. Det öppnar 
också framtida möjligheter att addera fler 
verksamheter med skogsråvara som bas,  
i första hand bioenergi, och på längre sikt 
också andra produkter. Därutöver finns 
betydande fördelar med att Holmen nu 
blir köpare av alla virkessortiment i södra 
Sverige och kan samla virkesflödena till  
ett och samma ställe. 

beHovet av Icke klImatpåverkande energi  
kommer att öka i samhället. Bioenergi 
är ett av alternativen. Men tillgången 
täcker inte de kraftigt och snabbt växande 
behoven. Holmen har därför engagerat 
sig i flera projekt för att utveckla framtida 
produktion av fossilfri energi. Industrikraft 
i Sverige AB, där Holmen är en av ägarna, 
kom i slutet av 2009 överens med Vatten-
fall om att utveckla ett projekt med detta 
syfte. Vi fullföljer också vår satsning på 

vindkraft och räknar med att snart kunna 
ha våra första verk i drift. 

Det ökande behovet av fossilfri energi 
gör vårt engagemang i vattenkraft än mer 
värdefullt. Holmens ambition är att fasa ut 
oljan och vid flera av våra enheter kommer 
tillverkningen att kunna ske i det närmaste 
helt utan tillförsel av olja. 

Holmen tog under 2009 några viktiga  
steg in på området bioraffinering, som  
vi tror kommer att bli allt mer betydande 
i samhället. Principen är att alla produkter 
som har olja som bas i framtiden istället 
kan tillverkas av skogsråvara. Redan idag 
är biobaserad plast en realitet och den  
intensiva forskning som pågår visar på 
stora potentialer. Med vårt engagemang  
i bioraffinering vill vi delta i denna intres-
santa utveckling.  

den HållbarHet som präglar Holmen  
gäller också synen på de anställda. Grun-
den till framgång finns i motiverade och 
välutbildade medarbetare. Vi avsätter 
därför betydande resurser på personalut-
veckling och ledarskap. Regelbundet tar vi 
också ”tempen” på organisationen i med-
arbetarundersökningar där de anställda 
ger sin syn på frågor som rör anställnings-
villkor, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter 

Nya möjligheter i vårt femte sekel

V 

Holmen har gått in på sitt fyrahundraförsta år. Vi gör det med ambitionen  
att liksom flera gånger tidigare anpassa oss till en föränderlig omvärld.  
Med den förnybara råvara som våra skogar ger oss och nya utvecklings-
spår finns det anledning att se ljust på framtiden. 

magnus hall, Vd och koncernchef: 

miljöansvar
Utfasningen av oljan fortsatte. Tillsammans 
med effektivare användning av energi har det 
minskat Holmens utsläpp av fossil koldioxid,  
en växthusgas, med 65 procent sedan 2005.  

en analys visar att holmens verksamhet läm- 
nar positiva kolspår i atmosfären. Det innebär  
att upptag av koldioxid och substitutionseffekter 
överstiger utsläppen av växthusgaser.

Vid Iggesunds Bruk togs i slutet av året en  
ny reningsanläggning för kemisk flotation i drift.  
Det innebär att god status i vattenmiljön utanför 
bruket har säkerställts för lång tid framöver.

Socialt ansvar
Stora ansträngningar gjordes för att stötta de 
anställda som förlorat sina jobb som följd av ned-
dragningarna i koncernen under 2008 och 2009.

resultaten av medarbetarundersökningen  
visar att arbetsförutsättningarna och ledarskapet  
i Holmen fortsätter att förbättras.

Sjukfrånvaron fortsatte att minska medan 
däremot antalet arbetsolyckor ligger kvar på en 
otillfredsställande nivå. 

antalet kvinnliga chefer ökade ytterligare. 
Holmen arbetar sedan länge för att öka andelen 
kvinnor i organisationen. 

ekonomisk utveckling
rörelseresultatet ökade till 1 620 Mkr jämfört  
med 1 412 året innan. Förbättringen beror främst  
på höjda priser för tidningspapper och kartong.

efterfrågan på holmens produkter var svag.  
Leveranserna av tidningspapper och kartong mins- 
kade med 14 respektive 9 procent. Också kon- 
sumtionen av trävaror minskade.

en kartongmaskin vid Workingtons Bruk lades  
ned och vid Bravikens Pappersbruk gjordes en  
översyn av arbetssätt och organisation. Antalet  
anställda kommer som en följd av detta att minska 
med knappt 200. 

Året i korthet
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och mycket annat. Den senaste mätningen 
gjordes 2009 och det är med glädje jag 
noterar att resultatet ytterligare förbättrats 
från en redan hög nivå i den föregående 
undersökningen. 

den negatIva marknadsutvecklIngen 
inom vissa produktområden har påverkat 
många anställda. Vid Workingtons Bruk 
lades den äldre av de båda kartongmaski-
nerna ned, vilket också innebar att antalet 
anställda minskades. Vid Bravikens Pap-
persbruk har personalstyrkan dragits ned  
i samband med en översyn av arbetssätt 
och organisation. Tillsammans med tidi-
gare neddragningar innebär det att  
Holmen minskat antalet anställda med 
cirka 350 personer sedan 2008. 

Detta är naturligtvis smärtsamt för 
alla som drabbas. Men samtidigt måste 
man komma ihåg att neddragningarna är 
en förutsättning för Holmens långsiktiga 
förmåga att vidareutvecklas. 

när man adderar utvecklIngslInjerna  
i samhället med det som är dagens Holmen, 
träder bilden fram av ett företag med intres-
santa möjligheter. Den kartong vi tillverkar 
ger lätta förpackningar som uppfyller höga 
krav på resurs- och energisnålhet. Våra 
mycket effektiva tryckpappersbruk är en  

bra grund för att matcha utmaningarna  
på marknaden. Tillsammans med en för-
nybar råvara och ett miljöanpassat skogs-
bruk ger det Holmen goda förutsättningar 
att uppfylla samhällets ökande krav på 
hållbarhet. 

Stockholm den 17 februari 2010

Magnus Hall
VD och koncernchef

n  Fakta 2009 2008

Nettoomsättning, Mkr 18 071 19 334

Rörelseresultat, Mkr 1 620 1 051

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1 620 1 412

Årets resultat, Mkr 1 006 642

Resultat per aktie, kr 12,0 7,6

Utdelning per aktie, kr 7 9

Avkastning på sysselsatt kapital, %** 7,2 6,1

Avkastning på eget kapital, % 6,4 3,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,34 0,48

Investeringar, Mkr 818 1 124

Medelantal årsanställda 4 577 4 829

*Styrelsens förslag    **Exkl. jämförelsestörande poster

*
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Holmen i korthet
Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/distribution

Försäljning, skogsregioner 
och inköpsbolag

Verksamhet 
utanför Europa

* Via det av Holmen Timber 
delägda försäljningsbolaget 
Uni4 Marketing AB

Australien  

Japan

USA

Hongkong

Singapore

USA

Nordafrika*

Mellanöstern* 

Övriga världen

Övriga Europa

Nederländerna

Frankrike

Italien

Spanien
■ Europa, 90

*Varav skog och kraft 16

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Medelantal anställda
Sverige  3 511

Spanien  573

Storbritannien 511

Nederländerna 112

Frankrike  31

Estland  22

Övriga Europa  45

Övriga världen  24

10

18

4
4
5

10 10

13

26*

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/distribution

Försäljning, skogsregioner 
och inköpsbolag

Verksamhet 
utanför Europa

* Via det av Holmen Timber 
delägda försäljningsbolaget 
Uni4 Marketing AB

Australien  

Japan

USA

Hongkong

Singapore

USA

Nordafrika*

Mellanöstern* 

Övriga världen

Övriga Europa

Nederländerna

Frankrike

Italien

Spanien
■ Europa, 90

*Varav skog och kraft 16

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Medelantal anställda
Sverige  3 511

Spanien  573

Storbritannien 511

Nederländerna 112

Frankrike  31

Estland  22

Övriga Europa  45

Övriga världen  24

10

18

4
4
5

10 10

13

26*

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/distribution

Försäljning, skogsregioner 
och inköpsbolag

Verksamhet 
utanför Europa

* Via det av Holmen Timber 
delägda försäljningsbolaget 
Uni4 Marketing AB

Australien  

Japan

USA

Hongkong

Singapore

USA

Nordafrika*

Mellanöstern* 

Övriga världen

Övriga Europa

Nederländerna

Frankrike

Italien

Spanien
■ Europa, 90

*Varav skog och kraft 16

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Medelantal anställda
Sverige  3 511

Spanien  573

Storbritannien 511

Nederländerna 112

Frankrike  31

Estland  22

Övriga Europa  45

Övriga världen  24

10

18

4
4
5

10 10

13

26*

Nettoomsättning

Totalt: 18 071 Mkr Totalt: 18 071 Mkr Totalt: 1 620 Mkr Totalt: 26 929 Mkr Totalt: 4 577 Totalt: 4 577

per marknad, %
Nettoomsättning
per affärsområde, %

Övriga 
världen

Övriga 
Europa

Frankrike

Holmen
Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Timber

Iggesund
Paperboard

Neder-
länderna

Italien

Spanien Storbritannien

Tyskland

Sverige*

Europa 88 % * Varav skog och kraft 18 %

12

17

4
4

5
8 12

15

23

52

2
15

3

28

Operativt kapital
per affärsområde, %

Holmen
Timber

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Energi

Iggesund
Paperboard

32
11

41

15
1

Anställda
per affärsområde, % per land/region

Holmen Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Timber

Iggesund
Paperboard

50

0,2

10
3

37

Rörelseresultat
per affärsområde, %

Holmen
Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog Holmen

Timber

Iggesund
Paperboard

1923

23

1
34

Medelantal anställda

Sverige

Övriga
Europa

102

Övriga
Världen

22

Spanien

Stor-
britan-
nien

Nederländerna
116

3 227

596

514

Bland de större i europa 
Holmens totala kapacitet för till- 
verkning av tryckpapper och kar- 
tong är cirka 2,5 miljoner ton per  
år. Inom tryckpapper är Holmen  
Europas femte största tillverkare  
med en årlig kapacitet om  
1 940 000 ton. Med 530 000 ton  
färskfiberbaserad kartong per år  
är Holmen tredje största producent  
i Europa. Årlig kapacitet för till- 
verkning av trävaror uppgår till  
340 000 kubikmeter.

Holmen är en skogsindustrikoncern som  
tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror  
och bedriver verksamhet inom skogsbruk  
och energi. Det stora egna skogsinnehavet  
och höga andelen egenproducerad energi  
är strategiskt viktiga resurser för Holmens 
framtida utveckling. 

produkter . Holmen är inriktat på tryckpapper,  
kartong, trävaror, skogsbruk och energi. Holmen  
Paper och Iggesund Paperboard svarar tillsammans  
för 80 procent av Holmens nettoomsättning.

egen skog ger merparten av vIrkesråvaran .  
Holmens tillverkning är baserad på förnybar råvara 
från hållbart brukade skogar. Koncernens markinne- 
hav uppgår till cirka 1,3 miljoner hektar, varav en  
miljon hektar utnyttjas för skogsbruk. Självförsörj- 
ningsgraden för virke är cirka 60 procent.

vattenkraFt ocH bIoenergI. Holmens behov av  
elenergi täcks genom egen och delägd vattenkraft,  
mottryckskraft samt inköpt el. Självförsörjnings- 
graden för el är cirka 30 procent. Behovet av  
värmeenergi täcks till betydande del av biobränslen.

produktIon I tre länder . Holmen har fyra produk-
tionsanläggningar i Sverige samt en i vardera Stor- 
britannien och Spanien. Viss efterbearbetning sker  
i Nederländerna och Frankrike. Egna försäljnings- 
bolag finns i flera europeiska länder. Cirka 90 procent  
av produktionen säljs inom Europa. Ett dotterbolag  
för virkesinköp finns i Estland.

Holmens två aktIeserIer är noterade på Nasdaq  
OMX Nordic, Large Cap. 
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papperet används till tidningar, tidskrifter,  
kataloger, direktreklam och böcker. 
Huvudmarknad: europa.

kartongen används i konsument- 
förpackningar och för grafiska ändamål. 
Huvudmarknad: europa.

trävarorna används vid tillverkning  
av fönster, golv, dörrar, möbler etc. 
Huvudmarknader: Skandinavien, Stor- 
britannien, nordafrika och mellanöstern.

  råvaruinriktade affärsområden   Produktinriktade affärsområden   Produkter och marknader

verksamhet: Ansvar för koncernens 
vattenkraftanläggningar, samordning av 
koncernens energifrågor och elförsörjning  
till koncernens svenska enheter.  
antal hel- och delägda  
vattenkraftverk: 21.
antal delägda vindkraftparker: 1.

produktionskapacitet/år  
(vattenkraft): 1 100 GWh.

verksamhet: Ansvar för skötsel av holmens 
skogar och för virkesförsörjning till koncer-
nens svenska enheter samt virkeshandel.

Innehav av landareal: 1 264 000 hektar, 
varav 1 032 000 hektar produktiv skogsmark.

virkesförråd: 119 miljoner skogskubik- 
meter.

holmen Paper

Iggesund Paperboard

holmen timber

de råvaruinriktade affärsområdena holmen Skog och holmen energi förser de produktinriktade affärsområdena holmen Paper, Iggesund Paperboard  
och holmen Timber med virke respektive elenergi. Översikten visar hur produkterna blir till och hur konsumenterna kommer i kontakt med dem.

Nettoomsättning

Totalt: 18 071 Mkr Totalt: 18 071 Mkr Totalt: 1 620 Mkr Totalt: 26 929 Mkr Totalt: 4 577 Totalt: 4 577

per marknad, %
Nettoomsättning
per affärsområde, %

Övriga 
världen

Övriga 
Europa

Frankrike

Holmen
Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Timber

Iggesund
Paperboard

Neder-
länderna

Italien

Spanien Storbritannien

Tyskland

Sverige*

Europa 88 % * Varav skog och kraft 18 %

12

17

4
4

5
8 12

15

23

52

2
15

3

28

Operativt kapital
per affärsområde, %

Holmen
Timber

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Energi

Iggesund
Paperboard

32
11

41

15
1

Anställda
per affärsområde, % per land/region

Holmen Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog

Holmen 
Timber

Iggesund
Paperboard

50

0,2

10
3

37

Rörelseresultat
per affärsområde, %

Holmen
Energi

Holmen
Paper

Holmen 
Skog Holmen

Timber

Iggesund
Paperboard

1923

23

1
34

Medelantal anställda

Sverige

Övriga
Europa

102

Övriga
Världen

22

Spanien

Stor-
britan-
nien

Nederländerna
116

3 227

596

514

produkter: Solid- 
kartong och fals- 
kartong för konsument- 
förpackningar och 
grafiska ändamål.

kunder: Konverterare  
av kartong till förpackningar  
samt tryckerier och grossister.

Fabriker: Iggesunds Bruk och  
Workingtons Bruk.

produktionskapacitet/år: 530 000 ton.

antal kartongmaskiner: 3*.
* efter stängning av Bm1 i Workington i december 2009.

produkt: Furuträvaror.

kunder: Snickeri- och  
möbelindustri, tillverkare av  
massiva trägolv, hyvlerier  
och byggvaruhandel.

sågverk:  
Iggesunds Sågverk.

produktionskapacitet/år:  
340 000 kubikmeter.

Bravikens Sågverk, med en initial kapacitet  
om 550 000 kubikmeter, planeras starta vid  
årsskiftet 2010/2011.

holmen Skog

holmen energi

produkter: vitt och  
färgat tidningspapper,  
katalog-, bok-, och  
magasinpapper. 

kunder: dagspress, de- 
taljister, bok- och tidskrifts-  
förlag, katalogutgivare och tryckerier.

Fabriker: hallsta Pappersbruk, Bravikens  
Pappersbruk och holmen Paper madrid.

produktionskapacitet/år: 1 940 000 ton.

antal pappersmaskiner: 8.
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Strategi
Holmens strategi utgår från de båda begreppen helhetssyn och hållbarhet. 
Ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter hanteras på ett uthålligt 
och ansvarsfullt sätt.

Holmens verksamHet baseras på de naturliga 
och förnybara råvaror som skogen ger. En be-
tydande del av den energi som krävs kommer 
från uthålliga energikällor som vattenkraft 
och bioenergi. Koncernens produkter – papper, 
kartong och trävaror – kan efter användning 
återvinnas både som material och energi.

Holmens arbete med HållbarHet präglas 
av ansvar gentemot intressenterna och de 
miljöaspekter som måste beaktas. Målen för 
hållbarhet stärker varumärket och bidrar till 
att öka konkurrenskraften.

I matrIsen på nästa sIda beskrivs Holmens 
hållbarhetsmål för ekonomisk utveckling, 
socialt ansvar och miljöansvar. För respektive 
område finns en kortfattad redovisning av 
utfallet under 2009. 

Mer utförlig redovisning av mål och utfall 
redovisas under respektive avsnitt längre fram 
i denna redovisning. De finansiella målen följs 
kontinuerligt av Holmens styrelse.

De flesta målen för socialt ansvar följs via den 
medarbetarundersökning som görs vartannat år.  
Målen för arbetsolyckor och antalet kvinnliga 
chefer följs fortlöpande.

De lokala miljömål som finns vid alla enheter 
följs inom ramen för de certifierade lednings-
system som tillämpas. Dessa mål är satta på kort 
sikt till skillnad från de koncernövergripande, 
långsiktiga målen.

Holmens koncernledning ansvarar för att 
målen för socialt ansvar, miljöansvar och ekono-
misk utveckling följs upp. Koncernledningen tar 
också ställning till om mål ska revideras eller om 
nya mål ska formuleras. 

Kvalitet, produktivitet 
och kostnadsfokus

Europa är huvudmarknad

Lönsamma verksamheter 
och stark finansiell ställning 

Engagerat ledarskap och 
kunniga medarbetare 

Hållbara affärs-
verksamheter

Växa 
och
utveckla
våra fem 
affärs-
områden

Trävaror

Kartong

Tryckpapper

P
R

O D U K T I N R I K TAD

E

Elkraft
och energi

Skog
och virke

R

ÅVA R U I N R I K TA D

E
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Finansiella mål
lönsamHet ocH avkastnIng ska 
uthålligt överstiga marknadsmässig 
kapitalkostnad.

kapItalstruktur . Den finansiella ställ-
ningen ska vara stark med en skuld-
sättningsgrad inom intervallet 0,3–0,8.

utdelnIng . Beslut om ordinarie aktie-
utdelning ska grundas på en samman-
vägning av koncernens lönsamhets-
situation, framtida investeringsplaner 
och finansiella ställning.

hållbarhet
ekonomIsk utvecklIng . God lönsamhet och stark  
finansiell ställning ska skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar utveckling för affärspartners,  
anställda, ägare och samhället. 

socIalt ansvar . Holmen ska respektera etiska och 
sociala normer, vara en god affärspartner och samhälls-
aktör samt genom engagerat ledarskap motivera och 
utveckla medarbetarna. 

mIljöansvar . Verksamheten ska präglas av en hel- 
hetssyn där miljön skyddas och råvaror och energi 
används effektivt.

ekonomisk utveckling1)

mål Utfall 2009 Kommentar

lönsamhet och  
avkastning

Uthålligt högre än  
marknadsmässig  
kapitalkostnad

högre Uppfyllt de senaste sex  
åren förutom 2008

Skuldsättningsgrad 0,3–0,8 0,34

Socialt ansvar

humankapital: förutsätt- 
ningarna för att göra  
ett bra arbete

2009: minst 635 för de 
svenska enheterna

650, Sverige nytt mål för 2011: 650,  
gäller för hela koncernen 
(600 = bra, 700 = utmärkt)

ledarskapsindex 2009: minst 60 för de 
svenska enheterna

57, Sverige nytt mål för 2011: 61,  
gäller för hela koncernen 
(60 = bra, 70 = utmärkt)

medarbetarsamtal 2009: 100 % för de 
svenska enheterna

67 %, Sverige nytt mål för 2011: 80 %, 
gäller för hela koncernen

Arbetsplatsolyckor med  
frånvaro/1000 anställda

2009: högst 10 st 31 st målet är att 2011 ha färre  
än 10 olyckor

Andel kvinnliga chefer 2009: 13 % 16 % nytt mål för 2011: 19 %

miljöansvar

minska användningen  
av fossila bränslen vid  
de svenska enheterna

2020: minskning  
med 90 %

65 %,  
uppnått från 2005

Basår 2005

effektivisera energi- 
användningen  
(mWh/produktenhet)

2020: 15 % 5,8 %,  
uppnått från 2005

Basår 2005.  
energianvändningen ökade 
något under 2009 till följd 
av sämre utnyttjande  
av kapaciteten

certifierbara energi- 
ledningssystem vid  
samtliga anläggningar

Införda före 2010 certifierat vid  
samtliga anlägg- 
ningar utom vid  
Workingtons Bruk2)

energiledningssystemet  
vid bruket i madrid certi-
fierades i juli 2009.  
Koncernmålet är uppfyllt

Öka tillväxttakten i  
holmens skogar

25 % inom 30 år – Basår 2007.  
Går ännu inte  
att mäta

Öka uttag/leveranser  
av biobränsle

2020: 1,5 TWh 1,1 TWh Basår 2006:  
0,42 TWh

1) Styrelsen har ersatt utdelningsmålet med en riktlinje för utdelning. denna innebär att beslut om ordinarie aktieutdelning  
    ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringar och finansiella ställning.

2) certifiering av energiledningssystemet vid Workingtons Bruk görs då internationell standard fastställts.

Hållbarhetsmål

Riktlinjer

högklassig kartong

Bok- och tryckpapper

trävaror

energi

miljöanpassat skogsbruk
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Här tillverkas Holmens produkter…

d e t ta  ä r  h o l m e n

Huvudkontor   
Produktionsorter

Skogsregioner,
vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 
Iggesund Paperboard
Holmen Timber
Holmen Skog
Holmen Energi* 

 

Huvudkontor   
Produktionsorter

Skogsregioner,
vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 
Iggesund Paperboard
Holmen Timber
Holmen Skog
Holmen Energi* 

 

* Holmen är hel- och delägare till 21 vatten-
kraftverk i de markerade vattendragen

avverknIngarna i Holmens skogar motsvarar  
cirka 60 procent av virkesbehovet i koncernens 
svenska bruk. Resterande volymer köps av  
privata skogsägare eller anskaffas genom byten  
med andra skogsföretag samt genom import.  
Andelen importerat virke är mycket liten. 

Bruket i Workington försörjs med virke  
som köps i Storbritannien.

Returpapper används vid Bravikens Pappers-
bruk. Vid Holmen Paper Madrid är tillverk- 
ningen helt baserad på returpapper.

Samtliga anläggningar tillämpar certifierade 
kvalitets-, miljö- och energiledningssystem.

Holmens skogsbruk tillämpar ett certifierat  
miljöledningssystem samt är certifierat enligt de 
internationella skogsstandarderna PEFC och FSC.

Holmen tillverkar produkter i Sverige, Storbritannien och Spanien.  
Viss vidareförädling sker i Nederländerna och Frankrike.  
Koncernens skogar och vattenkraftverk finns i Sverige.

  Bravikens Pappersbruk   holmen Paper madrid  hallsta Pappersbruk

Holmen Paper
råvara: Granmassaved.
Process: TMP- och slipmassa.
Produkter: Tidningspapper, MF Journal,  
SC-papper och bokpapper.
Produktionskapacitet: 680 000 ton/år.
medelantal anställda: 783.

Holmen Paper
råvara: Granmassaved, returpapper.
Process: TMP och DIP-massa.
Produkter: Tidningspapper, färgat tidnings-
papper, katalogpapper och MF Journal.
Produktionskapacitet: 790 000 ton/år.
medelantal anställda: 652.

Holmen Paper
råvara: Returpapper.
Process: DIP.
Produkter: Tidningspapper, MF Journal  
och LWC Recycled.
Produktionskapacitet: 470 000 ton/år.
medelantal anställda: 373.

  PÅaB 
 Returpapperet i Sverige anskaffas   
 av det delägda bolaget PÅAB.

  Carpa 
 Helägt spanskt bolag som under 2009  
 samlade in 460 000 ton returpapper.
 Medelantal anställda: 203

  arkningsanläggningar  
 Arkning av kartong i Utrecht,  
 Nederländerna och Valence, Frankrike. 
 Kapacitet: 85 000 ton/år  
 Medelantal anställda: 56

  Skärnäs terminal 
 Hamn i Iggesund som hanterar  
 cirka en miljon ton skogsprodukter/år.  
 385 fartygsanlöp för 2009. 
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… och så här används de

d e t ta  ä r  h o l m e n

  Iggesunds Bruk   Workington   Iggesunds Såg

Iggesund Paperboard   
råvara: Barr- och lövmassaved
Process: Sulfatmassa
Produkter: Solidkartong, plastbelagd kartong  
och överskott sulfatmassa
Produktionskapacitet: 330 000 ton/år (katong)
medelantal anställda: 895

Iggesund Paperboard
råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa
Process: RMP
Produkt: Falskartong
Produktionskapacitet: 260 000 ton/år
medelantal anställda: 480

Holmen Timber
råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Furuträvaror
Produktionskapacitet: 340 000 kubikmeter/år
medelantal anställda: 102

dagstIdnIngar. Ett stort antal tidningar  
i Europa, men även i andra världsdelar,  
trycks på Holmens papper. 

magasIn, bIlagor ocH veckotIdnIngar.  
Holmen har ett brett sortiment av olika  
papperskvaliteter för dessa typer av  
tidningar. 

dIrektreklam ocH kataloger gene- 
rerar försäljning både via butik  
och internet.

böcker. Konsumtionen av böcker är  
hög i Europa. Bokpapper är en allt  
viktigare produkt för Holmen.

Här tillverkas Holmens produkter…

  Iggesunds Bruk   Workingtons Bruk   Iggesunds Sågverk

Iggesund Paperboard   
råvara: Barr- och lövmassaved.
Process: Sulfatmassa.
Produkter: Solidkartong, plastbelagd kartong  
och sulfatmassa.
Produktionskapacitet: 330 000 ton/år (kartong).
medelantal anställda: 935.

Iggesund Paperboard
råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa.
Process: RMP.
Produkt: Falskartong.
Produktionskapacitet: 200 000 ton/år.
medelantal anställda: 483.

Holmen Timber
råvara: Talltimmer.
Process: Sågverk.
Produkter: Furuträvaror.
Produktionskapacitet: 340 000 kubikmeter/år.
medelantal anställda: 99.

Varumärken 
holmen Paper

 Holmen Bravo 
 Holmen Premium 
 Holmen XLNT 
 Holmen Plus 
 Holmen Book 
 Holmen News
 Holmen Coloured News
 Holmen Guide 

Iggesund Paperboard
 Invercote
 Incada

holmen timber
 Monolit 
 Quatrolit
 Relax

FörpacknIngar För lIvsmedel, medIcIn,  

parFym, konFektyr ocH tobak. Kraven  
på renhet samt tryck- och körbarhet hos  
kartongen är höga för dessa produkter. För-
packningen ska också kunna förmedla rätt 
känsla om dess ofta exklusiva innehåll. 

omslag tIll trycksaker. Kartongen används 
ofta som omslag till trycksaker av olika slag,  
till exempel denna redovisning. 

träInrednIngar ocH konstruktIonsvIrke.

Holmens trävaror används idag som synligt  
trä i boendemiljö. Med det nya sågverket  
vid Braviken kommer Holmen också att  
tillverka konstruktionsvirke. 
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Organisation och samverkan

Holmens verksamhet är decentraliserad till affärsområden, bruk  
och skogsregioner. I organisationen ingår ett antal nätverk och  
specialistkompetenser.

Styrelse och koncernledning
styrelse . Holmens styrelse består av nio  
ledamöter som väljs av årsstämman. En av 
dem är Holmens VD. Tre löntagarrepresen-
tanter och tre suppleanter utses av de fackliga 
organisationerna. 

Styrelsen behandlar regelbundet aktuella 
hållbarhetsfrågor. Tjänstemän i bolaget deltar 
vid styrelsens sammanträden som föredragande. 

Information om styrelsens ledamöter finns  
i Holmens årsredovisning, sid 36–37. 

koncernlednIng . Holmens koncernledning 
utgörs av koncernchefen samt cheferna för  
de fem affärsområdena och de fem koncern-
staberna. 

Koncernledningen hanterar frågor om  
verksamhetens utveckling och resultat, rappor-
ter inför och efter styrelsens sammanträden, 
verksamhetsplanering, budget, investeringar 
samt personal- och miljöfrågor.

Information om koncernledningens samman-
sättning finns i Holmens årsredovisning, sid 38. 

Interna styrprocesser . Koncernen arbetar 
med treåriga rullande verksamhetsplaner. Mål 

och strategier bryts ned i handlingsplaner 
och aktiviteter som är möjliga att mäta och 
utvärdera. Verksamhetsplanerna är viktiga 
för den långsiktiga, strategiska styrningen av 
koncernen. 

hållbarhet 
koncernens vd Har det yttersta ansvaret 
för hållbarhetsfrågorna i Holmen. En särskild 
arbetsgrupp med representanter för bland an-
nat koncernstaberna Teknik (miljö/hållbarhet,  
Personal, Juridik, Ekonomi och Information 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Gruppen är 
tillsatt av koncernens VD. Hållbarhetsredovis-
ningen Holmen och omvärlden är en av dess 
uppgifter. Holmens miljö- och hållbarhetschef 
leder arbetet.

Socialt ansvar
personalarbetet I Holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personalfrågorna 
samordnas i en ledningsgrupp för Human 
Resources (HR) som består av affärsområde-
nas personalchefer och leds av koncernens per-
sonaldirektör. För specifika HR-frågor bildas 

Koncernens styrelse, VD och stabscheferna, cheferna för de fem affärsområdena samt plats- och skogs-
cheferna ansvarar för verksamheten på respektive organisatorisk nivå.

Chefsgrupper. Chefsgrupper arbetar med policy- och strategifrågor samt erfarenhetsutbyte.  

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

Styrelse
VD och koncernchef
Affärsområdeschef
Stabschef
Platschef
Skogschef

Ekonomi
Personal/HR
Miljö
Energi/klimat
FoU
Information
Inköp
IT

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

SAMVERKANSGRUPPERCHEFSGRUPPER

organisation och samverkan

– nyckeln till ett framgångsrikt  
arbete med hållbarhet är det sedan 
länge väl utvecklade nätverk med 
samarbetsgrupper som finns i  
holmen, säger lars Strömberg 
chef för miljö- och hållbarhets-
frågor.   
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arbetsgrupper där också fackliga represen- 
tanter deltar. Vid de större enheterna finns  
personalchefer samt HR-specialister.

Hr-arbetet styrs mot strategiska mål för  
arbetsklimat, ledarskap, medarbetarsamtal, 
antal arbetsolyckor och andel kvinnliga chefer.

FacklIg samverkan . De fackliga organisatio-
nerna träffas regelbundet i Holmen European 
Works Council samt i samrådsgrupper inom 
respektive enhet.

miljöansvar
mIljöarbetet bedrIvs i enlighet med  
Holmens miljöpolicy.

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

Holmens miljö- och hållbarhetschef leder 
koncernens miljöråd, bevakar utvecklingen 
inom området, följer arbetet med koncernens 
miljömål samt driver samverkansgrupper  
inom koncernen.

mIljölednIngssystem . Alla enheter i  
Holmen samt Holmens skogsbruk, tillämpar 
certifierade miljöledningssystem. Certifierade 
energiledningssystem finns vid samtliga en- 
heter utom Workington som tillämpar ett  
certifierbart system. 

skogscertIFIerIng . Holmens skogsbruk  
är certifierat enligt de internationella skogs-
standarderna PEFC och FSC.

Information
ekonomIsk InFormatIon. Holmen publicerar 
en årsredovisning som revideras av externa 
revisorer. Fyra gånger om året publiceras 
tidningen Holmen Business Report som bland 
annat innehåller boksluts- och delårsrapporter. 
Ekonomisk information publiceras också på 
Holmens webbplats.

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

personalInFormatIon . Personaltidningen 
Holmen Insikt ges ut med fyra nummer per år 
och speglar koncernen ur medarbetarperspektiv. 
Lokala personaltidningar finns vid flera enheter. 

Intranätet Online, där information publi-
ceras på svenska, engelska och spanska, täcker 
alla enheter i koncernen.

Produktionsledaren morgan andersson och operatörerna leif nordqvist och elise äng  
arbetar vid en av kartongmaskinerna på Iggesunds Bruk. 

ekonomi
ekonomIarbetet I Holmen är till stora delar 
decentraliserat till affärsområden, bruk och 
skogsregioner. Koncernstab Ekonomi och 
Finans ansvarar för samordningen av eko-
nomiarbetet i koncernen med funktioner för 
finansiering, controlling, redovisning och rap-
portering, skatter samt försäkringar. 

Arbetsgrupper finns inom viktiga samar-
betsområden som ekonomiledningsarbete, 
koncernrapportering och intern kontroll. 

Inköp
Inköpen av varor och tjänster samordnas 
inom Holmen med syfte att minska de totala 
kostnaderna. Från och med 2009 tillämpas 
en ny inköpspolicy som tydligt betonar också 
kraven på kvalitet och hållbarhet. Leveran-
törsbedömningar, kopplade till målen i inköps-
policyn, görs från och med början av 2010.

riskhantering
rIskHanterIngsFrågor samordnas i en 
koncerngemensam grupp. Omfattande analyser 
ligger till grund för skadeförebyggande åtgär-
der och försäkringsupphandling. Målet är att 
Holmens större anläggningar ska klassas som 
att de har bästa möjliga brandskydd. Holmens 
försäkringsskydd tecknas för egendomsskador 
och bortfall av täckningsbidrag till följd av 
egendomsskador. 

Koncernens skogsinnehav försäkras inte  
eftersom arealerna är spridda över landet 
vilket minskar risken för samtidiga skador.
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Holmens policyer och riktlinjer utgör 
ett vägledningsinstrument – code of 
conduct – inriktat på hållbar utveckling. 
Tillsammans med lagstiftningen i res-
pektive land sätter det ramarna och styr 
Holmens agerande på olika områden.

miljöansvar
mIljöpolIcyn innehåller övergripande princi-
per för miljöarbetet i koncernen. Den täcker de 
miljöaspekter som Holmen och dess intressenter 
prioriterar.

rIktlInjer För Inköp av vIrke. Holmen ställer 
krav på att det virke som företaget anskaffar ska 
vara avverkat i enlighet med gällande lagar och 
uppfylla specificerade miljökrav.

Holmens rIktlInjer För utHållIgt skogsbruk 
anger hur koncernens skogar ska skötas ur 
såväl produktions- som miljöperspektiv. Kraven 
i skogsbruksstandarderna PEFC och FSC är 
inbyggda i de totalt 60 riktlinjer som detta om-
fattande dokument innehåller.

Socialt ansvar
personalpolIcyn uttrycker koncernens syn på 
god personalpolitik. Den poängterar chefernas 
och medarbetarnas gemensamma ansvar för bra 
arbets- och utvecklingsklimat. Policyn tydliggör 
också de krav som ställs på goda ledare.

jämställdHetspolIcyn uttrycker koncernens 
strävan efter en jämnare könsfördelning och att 
antalet kvinnor i ledande befattningar ska öka. 
Holmen ser det som naturligt att kombinera 
föräldraskap och arbete. Policyn revideras under 
2010. 

arbetsmIljö. Policyn, som infördes under 2009, 
omfattar ergonomi, skydd, säkerhet, kränkande 
särbehandling, stress, rehabilitering samt alko-
hol- och drogmissbruk. Lokala riktlinjer finns på 
varje enhet. 

mutor ocH bestIcknIng . Policyn, som infördes 
under 2009, klargör att anställda i kontakter 
med kunder och leverantörer, där någon form 
av förmån erbjuds, noga måste överväga dess 
innebörd och syfte. 

lönepolIcyn tydliggör koncernens syn på vad 
som ska styra lönesättningen.

Intern arbetsmarknad. Policyn stöder anställda 
som vill byta arbete inom koncernen. Holmen 

Policyer och riktlinjer  
– code of conduct

hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett 
övergripande mål i Holmen. 
I enlighet med koncernens 
strategi ska verksamheten 
präglas av helhetssyn, där 
miljön skyddas, råvaror och 
energi används effektivt 
samt etiska och sociala 
normer respekteras.

Holmens policyer och 
riktlinjer utgör tillsammans 
det vägledningsdokument 
– code of conduct – som 
styr verksamheten mot 
hållbar utveckling. Policyer 
och riktlinjer som är äldre  
än tre år, ses över och  
revideras vid behov. 

all tillverkning  
sker inom eU
Holmens tillverkning 
sker inom EU där också 
merparten av produkterna 
säljs. Vissa volymer säljs 
också till USA och länder 
i Asien. 

Holmen agerar i alla länder 
i enlighet med lagar och 
avtal och under iaktta-
gande av god affärssed. 
Holmen strävar efter att ha  
 kännedom om hur koncer-
nens intressenter arbetar 
med miljö- och personal-
frågor.

huvudskyddsombudet lars-Göran Paulsson och 
operatören emilia larsson på Iggesunds Bruk  
kontrollerar en maskindetalj.

ser intern rörlighet som ett sätt att utveckla 
medarbetarna. 

FacklIgt samverkansavtal mellan ledning 
och de fackliga organisationerna fokuserar på 
hälsa, jämställdhet och kompetensutveckling.

ekonomisk utveckling
rIktlInjer För FInansIell rapporterIng 
anger mål för koncernens externa finansiella 
rapportering och innehåller också utförliga 
riktlinjer för den interna rapporteringen.

InFormatIonspolIcyn reglerar hur företaget 
ska hantera, sprida och kommentera intern 
och extern information. Den följer Stock-
holmsbörsens rekommendationer.

konkurrenspolIcyn syftar till att säkerställa 
att medarbetarna är medvetna om, och följer 
de regler som gäller där koncernen bedriver 
verksamhet. Reglerna är baserade på EU:s 
konkurrenslagstiftning. Policyn revideras 
under 2010. 

Övriga policyer
InköpspolIcyn anger att Holmen ska till-
lämpa och upprätthålla god affärsmoral och 
att hållbarhetsaspekter ska beaktas. Policyn 
reviderades under 2009. Bland annat förtyd-
ligades kraven inom områdena miljö- och 
socialt ansvar. 

It-säkerHetspolIcyn definierar de anställdas 
ansvar för hur säkerhetsaspekter ska beaktas. 

resepolIcyn uttrycker koncernens strävan 
efter ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och 
säkert resande. Policyn reviderades 2009. 

lokala rIktlInjer finns inom flera områden 
och är anpassade till respektive enhet.

Mer om policyer: www.holmen.com
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Holmen är medlem i den internationella orga-
nisationen Global Compact och från och med 
2009 även i dess nordiska nätverk. Koncernen 
ställer sig därmed bakom de tio principer som 
redovisas nedan. 

Risken för att det i Holmens verksamhet 
finns något som står i konflikt med FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter är liten 
eftersom all tillverkning sker inom EU, där 

sådana frågor är noggrant reglerade.  
Holmen följer dock frågan fortlöpande.  
Holmen redovisar resultaten av studierna  
till Global Compact årligen. 

Holmen påbörjade under 2009 en ana- 
lys om det finns kunder och leverantörer  
i riskländer som inte lever upp till kraven  
i Global Compact. Analysen fortsätter  
under 2010.

Mänskliga rättigheter

Holmen är medlem i FN:s Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig  
ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden,  
miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar.

global compact 
Global Compact bygger på:

  FN:s deklaration om de  
 mänskliga internationella  
 rättigheterna.

  OECD (Organisation for  
 Economic Co-operation  
 and Development) till- 
 handahåller bland annat  
 principer och normer,  
 som riktas av rege- 
 ringar till multinationella  
 företag för att att de ska  
 bedriva en ansvarsfull  
 verksamhet.

  ILO:s (International Labour  
 Organization) deklaration  
 om grundläggande  
 principer och rättigheter  
 i arbetslivet.

  Rio-deklarationen om  
 miljö och utveckling.

www.unglobalcompact.org

 1–5.  Holmens tillverkning sker inom EU  
  där dessa frågor regleras av unionens  
  lagar. Större kunder och leverantörer  
  utanför EU har kartlagts utan att några  
  tveksamma fall noterats. 

 3.  EU:s lagar reglerar frågan om förenings- 
  frihet i fackliga samverkansavtal.

 6.  Holmen tillämpar EU:s diskriminerings- 
  lagar och kartlägger regelbundet om  
  någon form av diskriminering före- 
  kommer. Nolltolerans gäller. Se sidan 50.

 7.  Holmens verksamhet kräver myndig- 
  heternas miljötillstånd vilket tillgodoser  
  försiktighetsprincipens krav.

 8.  EU:s lagar är grunden för myndig- 
  heternas miljövillkor, vilka omprövas  
  regelbundet. Certifierade miljöled- 
  ningssystem tillämpas i både fabri- 
  kerna och skogsbruket. Det senare  
  sköts enligt de certifierade standarderna  
  PEFC och FSC. Energiledningssystem  
  finns vid alla anläggningar från 2009.

 9.  Miljöarbete och teknikutveckling på  
  miljöområdet bedrivs till stor del tillsam- 
  mans med andra företag i branschen.  
  Resultaten görs oftast offentliga.  
  Holmen är öppet för erfarenhetsutbyte  
  i miljöfrågor.

 10.  Holmen införde under 2009 en ny policy  
  mot mutor och bestickning som poäng- 
  terar att lagstiftningen i dessa frågor är  
  sträng. Policyn klargör att anställda i kon- 
  takter med kunder och leverantörer där  
  någon form av förmån erbjuds, noga  
  måste överväga dess innebörd och syfte.

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

 2.  Försäkra sig om att företaget  
  inte är delaktigt i brott mot  
  mänskliga rättigheter.

 3.  Upprätthålla föreningsfrihet  
  och erkänna rätten till  
  kollektiva förhandlingar.

 4.  Avskaffa alla former av  
  tvångsarbete.

 5.  Avskaffa barnarbete.

 6.  Avskaffa diskriminering  
  vid anställning och  
  yrkesutövning.

 7.  Stödja försiktighetsprincipen  
  vad gäller miljörisker.

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

 9.  Uppmuntra utveckling  
  och spridning av miljövänlig  
  teknik.

 10.  Motarbeta alla former av  
  korruption, inklusive utpress- 
  ning och bestickning.

mänskliga 
rättigheter 

miljö

Korrup- 
tion

Fn:s Global Compacts  
tio grundprinciper Kommentarer

Företaget ska:



1 4 h o l m e n  o c h  o m vä r l d e n  2 0 0 9

d e t ta  ä r  h o l m e n

Holmen i samhället

Holmen har en fortlöpande dialog med sina intressenter, vilket ökar  
kunskapen om de krav som dessa ställer på koncernen – och vice versa.  
Detta utgör i sin tur ett viktigt underlag för att kunna identifiera styrkor  
och svagheter och utveckla hållbarhetsarbetet.

Intressenter

Internationella så kallade företagsindex vär-
derar fortlöpande Holmens hållbarhetsarbete 
med syfte att identifiera företag som arbetar 
med hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. Holmen 
ser detta som positivt och anser att en öppen 
kommunikation om arbetet med hållbarhet 
stärker koncernens varumärke. Det bidrar 
också till värdetillväxt för såväl Holmen som 
dess intressenter. 

Här redovisas de viktigaste intressentgrup-
perna och ett axplock av återkommande 
frågeställningar. 

aktieägare, investerare  
och analytiker
Holmen strävar efter att ge en korrekt bild av 
koncernen ur hållbarhetsperspektiv. Via bland 
annat aktieägartidningen Holmen Business 
Report, analytikerträffar och hemsidan,  
informeras Holmens aktieägare, investerare 
och analytiker om koncernens ekonomi, 
miljöansvar och sociala frågor. Vid koncernens 

årsstämma har aktieägarna möjlighet att ställa 
frågor till styrelsen och företagsledningen.

Holmen ser det som naturligt att bli gran-
skad i frågor som rör ekonomi och hållbarhet 
och deltar varje år i ett stort antal enkäter och 
intervjuer. Koncernen anser att granskningen 
är värdefull för att identifiera styrkor och 
svagheter. 

Kunder och affärspartners
Holmen ser långsiktiga relationer med sina 
affärspartners som mycket viktiga. 

Kunderna ställer krav på Holmens pro-
dukter och tjänster, på god affärssed och hur 
företaget hanterar viktiga hållbarhetsfrågor. 
Samma krav ställer Holmen på sina leveran-
törer av insatsvaror och tjänster.

Holmen följer fortlöpande hur kunder, 
virkesleverantörer och köpare av skogsplan- 
tor uppfattar företaget via kund- och leve-
rantörsenkäter. Enkätsvaren omsätts i hand-
lingsplaner.

Värdefull granskning 
Holmen och omvärlden 2008 
analyserades i början av 2010 
av studenter vid University of 
British Columbia i Kanada  
under ledning av Professor 
John Innes. Analysen gjordes 
inom ramen för Global Report-
ing Initiatives (GRI) program 
Matchmaker som kopplar ihop 
företag som ger ut hållbarhets-
redovisningar med universitets-
studenter. 

Resultatet var ett antal värde-
fulla synpunkter som beaktas  
i denna och kommande uppla-
gor av Holmen och omvärlden.  

Holmen ser sådana gransk-
ningar som värdefulla genom  
att de bidrar till att utveckla  
såväl arbetet med hållbarhets-
frågor som sättet att redovisa 
dem. Samtidigt lär sig studen-
terna hur företagen arbetar  
med hållbarhet. 
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Under de senaste åren har många av kunder-
nas frågor handlat om klimat, koldioxid,  
Carbon Footprint, skogscertifiering och spår-
barhet av virke. 

Samhället
Holmens skogsbruk och industriella verk-
samhet påverkar allmänheten och även andra 
intressen i samhället. 

Holmen har nära och regelbundna kontak-
ter med myndigheterna, andra markanvändare 
och det övriga näringslivet. Holmen strävar 
efter att ge allmänheten, media och opinonsbil-
dare en korrekt bild av koncernens verksamhet. 

Kontinuerligt genomförs tillståndspröv-
ningar av verksamheten. När det är påkallat 
behandlas också ärenden som rör markföro-
reningar vid nedlagda industriplatser. Alla 
utredningar och åtgärder genomförs i samråd 
med miljömyndigheterna.

I de fall Holmens industrier ligger nära 
bebyggelse genomförs samråd med närboende. 

Holmens marker sammanfaller på stora 
arealer i norra Sverige med samernas vinter-
betesmarker för renarna. Holmen samråder 
därför med samebyarna för att finna lösningar 
som så bra som möjligt uppfyller båda  
parternas krav.

nuvarande och  
framtida anställda
Holmen har en tydlig ambition  
att vara en attraktiv och ansvars-
tagande arbetsgivare genom att 
erbjuda engagerande och utveck-
lande arbetsuppgifter.

I samband med förändringar 
eller nedläggningar av industrier 
som påverkar antalet anställda 
strävar Holmen efter att ta ett 
tydligt socialt ansvar för att 
minska problemen för dem som 
berörs.  

Holmen genomför en rad olika 
aktiviteter riktade till skolor, uni-
versitet och högskolor. Företaget 
samarbetar också om doktorand- 
och licentiandprojekt, tar emot 
examensarbetare och erbjuder ett 
stort antal sommarjobb.

Medarbetarundersökningar 
genomförs vartannat år och ger 
underlag för förbättringar.

Holmen har ambitionen att de anställda 
ska kunna känna delaktighet i verksamheten 
genom personalträffar, interna media och  
dialoger med anställda och fackföreningar. 

holmens förpackningskartong är  resurssnål och tillverkas av för-
nybar råvara. mässor är en av de många kanaler som utnyttjas för 
att informera kunderna om kartongens många hållbarhetsfördelar. 

holmen anser att många av de intressemotsättningar som länge präglat  
relationerna mellan skogsbruk och rennäring kan överbryggas genom samråd  
och bättre kunskaper om varandras respektive villkor. 

Sara abrahamsson är industri-
doktorand vid holmen Skog.  
hennes forskning är inriktad  
på bättre plantmaterial. 

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t
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Holmen mäter sedan Flera år koncernens 
effekter på den lokala sysselsättningen. Också 
Holmen Skogs roll som arbetsgivare i de bygder 
där företaget är verksamt beräknas. Skogsägar-
nas intäkter från försäljning av virke till Holmen 
omräknas till årsarbetstillfällen. 

Holmen har totalt cirka 3 200 anställda i 
Sverige. Det totala antalet jobb som koncernen 
genererar är dock betydligt större. Som ringar 
på vattnet skapas ytterligare arbetstillfällen hos 
underleverantörer. Jobb skapas också i övriga 
näringslivet och inom offentlig service genom 
den köpkraft som arbetstillfällena ger. 

De studier som koncernen genomfört visar 
att den genomsnittlige Holmen-anställde gene-
rerar ytterligare 2,5 arbetstillfällen i det övriga 
samhället. 

Totalt skapas cirka 11 200 jobb i Sverige, 
vilket är cirka 1 300 färre än året innan.

neddragnIngarna I WorkIngton 2009 och i 
Vargön och Hallstavik 2008 får fullt genomslag 
i statistiken först 2010. Den minskade beman-
ningen vid Bravikens Pappersbruk i Norrköping 
kompenseras genom nyanställningar till det nya 
sågverket som startar i början av 2011.

Holmen arbetar för att göra nedläggning-
arna så ”mjuka” som möjligt för både enskilda 
anställda och de orter som berörs (se sid 54). 

Det handlar bland annat om hjälp för att finna 
nya jobb, förtidspensioneringar och utbildning. 

I Vargön har också omfattande åtgärder 
vidtagits för att förbereda den tidigare indu-
striplatsen för nya verksamheter. Det handlar 
bland annat om att riva merparten av byggna-
derna samt att identifiera och sanera eventuella 
föroreningar i marken. Alla åtgärder genomförs 
i samråd med miljömyndigheterna och extern 
expertis. Holmen räknar med att fastigheten 
kommer att överlåtas under 2010 för att på  
sikt kunna rymma andra verksamheter med  
nya arbetstillfällen. 

lokala engagemang
Som stor arbetsgivare deltar Holmen i lokala 
verksamheter på många orter. Det gäller olika 
typer av engagemang som till exempel repre-
sentation i olika forskningsråd och kommunala 
marknadsbolag samt stipendieverksamhet. 

På några orter utnyttjas spillvärme från bru-
ken till kommunala fjärrvärmesystem. Holmen 
driver också hamnar och hyr ut bostäder. 

Sponsring
Holmen stöttar MODO Hockey och fotbollsla-
get IFK Norrköping samt handikappidrottaren 
Jonas Jacobsson. I mindre skala stöder Holmen 
också ett antal andra lokala idrottsföreningar. 

Koncernen är på några ställen engagerad i 
kultur- och humansponsring, bland annat SOS 
Barnbyar och Hjärnfonden.

Samråd med samerna
Holmens skogsmarker sammanfaller i norra 
Sverige till stor del med samebyarnas vinterbetes-
marker för renarna. Det handlar således om två 
brukare på samma marker med olika krav och 
förutsättningar vilket skapat åtskilliga konflikter 
genom åren. I första hand gäller de renarnas 
behov av lavmarker då de befinner sig i skogs-
landet, men också om gödsling och contortatall.

Holmen anser att många av de hittillsvarande 
konflikterna kan elimineras. Genom att lägga 
samman skogsbruksplaner och renskötselplaner 
med varandra kan många frågor lösas redan 
på planeringsstadiet. Inte minst handlar det för 
bägge parter också om att öka kunskaperna om 
och villkoren för varandras respektive näringar.

Lokal betydelse och engagemang
Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen på de orter där 
företaget är verksamt. De nedläggningar som gjorts under 2008 och 2009 ger 
konsekvenser också för den övriga arbetsmarknaden i de berörda samhällena.

holmen  
närstående fonder

Kempestiftelserna stöder 
forskning och vetenskaplig 
utbildning i Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbot-
ten. Under 2009 delade 
stiftelserna ut 53 Mkr. 
Merparten gick till Umeå 
Universitet, Luleå Tek- 
niska Universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet i  
Umeå samt Mittuniversi- 
tetet och relaterad forsk- 
ning i Örnsköldsvik.
www.kempe.com

Karl-erik Önnesjös  
stiftelse. 2005 instiftades 
en professur i papperselek-
tronik vid Linköpings Univer-
sitet, Campus Norrköping. 
Professuren finansieras  
med 1 Mkr per år i 15 år  
av stiftelsen. 
www.onnesjostiftelsen.se

holmen arbetar för att göra nedläggningar och personalminskningar så ”mjuka” som möjligt 
för både enskilda anställda och de orter som berörs. 

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t
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holmens  
samhällsstudie              
är gjord av Ömalm Con-
sulting AB, Örnsköldsvik, 
i nära samarbete med 
Holmen och respektive 
kommun. Detaljerade 
beskrivningar av Holmens 
samhällsstudier:  

www.holmen.com

Skogens sociala värden

jakt är närmast att betrakta som en folkrörelse  
i Sverige. Sammanlagt finns det inte mindre än  
330 000 jägare i landet. På Holmens marker finns 
5 500 jägare registrerade. Dessa fäller varje år 
cirka 3 500 älgar med en sammanlagd slaktvikt  
av nästan 500 ton och ett bruksvärde av lågt 
räknat 25 Mkr. 

Holmen välkomnar jägare på de egna markerna 
och stöttar på olika sätt jaktintresset lokalt. Till 
exempel genomförs på några ställen speciella jakt-
arrangemang för ungdomar och kvinnor. Intresset 
har varit stort och resulterat i att antalet registre-
rade jägare på bolagets marker ökat.

sportFIske bedrivs i sjöar och vattendrag på 
koncernens marker. Antalet fiskare är okänt men 
överstiger vida jägarkårens – var fjärde svensk 
uppger sig fiska minst en gång per år.

Hälsa ocH välbeFInnande . Senare års forskning 
ger tydliga besked om att skog och natur har 
positiva effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Såväl barn som äldre förbättrar motorik 
och inlärningsförmåga genom att vistas i naturen. 
Sådana signaler har fått många kommuner att 
satsa på sina tätortsnära skogar för att göra dem 
mer tillgängliga.

skog, natur ocH ungdomar . Få ungdomar har i 
dag några naturliga kontakter med naturen. Det är 
därför viktigt att för unga människor lyfta fram de 
rekreationsvärden som skog och natur erbjuder. 

Holmen deltar i den verksamhet som bedrivs av 
organisationen Skogen i Skolan som finns över hela 
landet, bland annat genom att arrangera studiebe-
sök i skogen.

Skogen rymmer betydande sociala värden. Ett stort antal människor  
utnyttjar den på sin fritid. Alla skogar i Sverige är öppna för allmänheten  
genom den så kallade allemansrätten.

holmen skapar ett stort antal jobb i samhället

Årsarbetstillfällen 2009, antal holmen Skog norrköping hudiksvall* hallstavik** Workington

Direkta jobb 400 766 1 167 779 478
Indirekta jobb och skogsägare 1 519 189 652 62 243

Summa direkta och indirekta jobb 1 919 955 1 819 841 721

Jobb i handel och service 750 475 568 321 392

Summa inklusive handel och service 2 669 1 430 2 387 1 162 1 113

Jobb i kommun och landsting 785 339 735 242 234
Offentliganställdas andel i servicenäringar 306 170 236 93 129

Offentliganställdas direkta och indirekta andel i egen sektor 327 121 299 70 76

totalt 4 087 2 060 3 657 1 567 1 552

Andel av alla årsarbetstillfällen på orten, %  – 4 18 56 5

*  Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner    ** Häverö-Singö, Edebo och Ununge församlingar

naturturIsm är en växande sektor i Sverige 
och attraherar många människor, inte minst 
från Europas mer tätbefolkade, centrala 
delar. Holmen har ett omfattande vägnät i de 
egna skogarna som är öppet för allmänheten.

våtmarker . Sedan slutet av 1990-talet 
samarbetar Holmen med Svensk Våtmarks-
fond om anläggande och restaurering av 
våtmarker. Hittills har ett fyrtiotal våtmar-
ker skapats eller restaurerats. Det primära 
syftet är att gynna de fågelarter som behöver 
våtmarker för sin fortplantning. Men våt-
markerna fyller också en social funktion för 
fågelintresserade människor. 

Ett av Holmen Skogs prioriterade miljö-
mål är att skapa eller restaurera minst en 
våtmark per år på koncernens marker. 
Våtmarkerna ska vara funktionella och även 
göras tillgängliga för allmänheten genom 
vägvisning, skyltar och utsiktstorn.  

Skog och natur har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan.

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t
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Tillväxten i Holmens skogar överstiger de 
årliga uttagen av virke. Det gör att det sam-
lade förrådet av virke i skogarna ökar stadigt. 
Utvecklingen har pågått länge och beräknas 
fortsätta till mitten av av 2000-talet. Anled-
ningen är att en stor del av tillväxten sker i 
unga skogar som inte är avverkningsmogna. 
Vartefter dessa yngre skogar blir äldre blir det 
också möjligt att varje år avverka lika mycket 
virke som det samtidigt växer till.   

som ett resultat av samhällets klimatambi-
tioner pågår idag en omställning till förmån 
för förnybara och hållbara råvaror. I den 
utvecklingen har skogen en nyckelroll. Den 
är en biologisk produktionsapparat som med 
hjälp av sol, luft och vatten kan producera 
virke och energi i all framtid. Skogen och 
dess produkter har därmed en given plats i 
det framtida, hållbara samhället. Insikten om 
detta och en ökande knapphet på ändliga 
råvaror bidrar till att stärka ställningen för 
produkter som görs av förnybar råvara.

holmen satsar på trävaror… 
Det nya sågverk som Holmen bygger i anslut-
ning till Bravikens Pappersbruk i Norrköping 
är ett led i koncernens ambitioner att bli en 
betydande aktör på den växande marknaden 
för konstruktionsvirke. 

Det är första steget till att förvandla Bravi-
ken till ett så kallat biokombinat liknande det 
som Holmen redan har i Iggesund. Synergief-
fekterna är betydande. Pappersbruket kom-
mer att få en stor del av råvaran i form av flis 
från sågen. Genom att samla alla fiberflöden 
till ett och samma ställe skapas möjligheter att 
på sikt kunna komplettera med även andra 
verksamheter. Pellets, fjärrvärme och produk-
tion av elenergi är några intressanta alternativ.

… och studerar bioraffinering
Holmen studerar möjligheterna att tillverka 
även andra produkter än de traditionella, av 
skogsråvara. Det kan bland annat handla om 
kemiska produkter, drivmedel och helt nya 
material. Holmen har förstärkt organisatio-

För att komma till rätta med klimatproblemet ökar samhällets behov av  
förnybara råvaror. Holmens skogar har en viktig roll i denna utveckling. Men 
det finns fler skäl till att Holmen ser egen skog som en allt viktigare resurs. 

Egen skog en framtidsstyrka 

Råvaror



1 9

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m vä r l d e n  2 0 0 9

nen inom detta område som har mycket intres-
santa framtidsmöjligheter.

Jämn ekonomisk avkastning 
Skogsbruk påverkas bara i liten grad av kon-
junktursvängningar. Resultaten från Holmens 
egna skogar varierar bara måttligt över tiden, 
oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. De 
egna skogarna har därmed en stabiliserande 
effekt på koncernens resultat. Skogsbruk krä-
ver också förhållandevis små investeringar.

Viktig råvarubas
Holmens självförsörjningsgrad av virke uppgår 
till cirka 60 procent. Merparten av koncernens 
skogar ligger i norra Sverige där Holmen inte 
har några egna industrier. Tidigare har virket 
från dessa skogar huvudsakligen sålts till 
lokala köpare. Genom logistik- och bytesupp-
lägg använder Holmen i ökande grad detta 
virke i de egna industrierna. Detta har gjort 
det möjligt att istället minska importen av 
virke till en mycket låg nivå. 

Utveckling
Högre skogstIllväxt. Enligt det skogsskötsel-
program som började tillämpas 2006 kommer 
Holmen att kunna öka tillväxttakten i de egna 

skogarna med cirka 25 procent inom 30 år. 
Det handlar om ett antal väl etablerade åtgär-
der som tillsammans får stor effekt (se nedan). 

Ökad skogsproduktion ligger i linje med 
samhällets klimatambitioner. Det ökar möjlig-
heterna att tillverka substitut till klimatpåver-
kande produkter och fossila energislag.

bättre naturvårdsmetoder . Samtidigt med 
ambitionerna att öka tillväxten och virkes-
produktionen arbetar Holmen för att också 
höja de biologiska kvaliteterna i skogen.  
En bärande tanke är att inte bara odla skog 
som ger mycket virke utan att genom riktade 
åtgärder också skapa förutsättningar för  
ökad biologisk mångfald.  holmen är delägare i ett antal  

fröplantager där träd med särskilt 
goda egenskaper ger frö till de 
egna plantskolorna. osman  
Burgas plockar frö på plantagen  
i Gnarp. 

Åtgärd effekt, % 

effektivare återväxt ca 5

rensning av skogsdiken  2–3

Skogsgödsling ca 2

Utvalda plantor  3–4

effektivare rotrötebehandling ca 2

contortatall på lämpliga marker  3–4

effektivare röjning, minskad älgstam,  
förädlat frömaterial m m  6–7

Så ska tillväxten i  
holmens skogar ökas

Naturhänsyn i den brukade skogen

Det kommer i framtiden att finnas fler riktigt 
gamla och döda träd i skogarna och samtidigt 
en högre andel lövträd. Sådana företeelser är 
viktiga för många skogslevande arter. Holmens 
skogsbruk bedrivs med mål att skogens natur-
liga artmångfald ska bestå. Det sker huvudsak-
ligen på två sätt: 

1. Skogar som inte brukas alls. 
 Av Holmens 1 160 000 hektar skogs-  
 klädda marker utnyttjas 965 000 hektar  
 för skogsbruk. Andelen skogsklädda  
 marker som av naturvårdsskäl inte brukas   
 alls uppgår till 17 procent.

2. naturvård i brukade skogar.
 De brukade skogarna sköts med natur- 
 anpassade metoder. Medan merparten av  
 träden avverkas med 70–110 års mellan- 

De naturvårdsmetoder som till- 
lämpas i Holmens skogar inne- 
bär att deras biologiska kvaliteter 
ökar successivt. 

rum lämnas bland annat skyddszoner  
och småbiotoper samt så kallade evighets- 
träd inne i de brukade skogsbestånden.   
 Av naturvårdsskäl lämnar Holmen  
cirka 5 procent av arealen i sina brukade 
skogar. 

en femtedel av skogarna undantas.  
Genom att lägga samman arealen skogar som  
inte brukas alls, med arealen naturvård i brukade 
skogar så framgår att cirka 22 procent – en dryg 
femtedel – av Holmens skogsklädda marker  
undantas från skogsbruk av naturvårdsskäl. 

r Å V a r o r
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Virkesanskaffning i Sverige
Merparten av Holmens skogar ligger i 
norra Sverige medan koncernens industrier 
ligger i landets mellersta och södra delar. 
Det gör att industrierna till stor del försörjs 
med virke som köps från privata skogs-
ägare i dessa delar av landet. 

Tidigare har nästan allt virke från  
Holmens norrländska skogar sålts till 
lokala köpare i norra Sverige. Genom 
olika logistik- och bytesupplägg använder 
Holmen i ökande grad detta virke också 
för sina industrier i Mellansverige. 

Holmens svenska anläggningar förbru-
kade 4,1 (4,4) miljoner kubikmeter virke 
under 2009. 

Avverkningen i Holmens egna skogar 
uppgick till 2,9 (2,6) miljoner kubikmeter 
(m3fub), motsvarande cirka 60 procent av 
koncernens virkesbehov.

mIljöcertIFIerIng I sverIge . Alla de stora 
svenska skogsföretagen, liksom ett mindre 
antal privata skogsägare, är certifierade 
enligt FSC (Forest Stewardship Council). 
Holmen är också certifierat enligt PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes), liksom ytterligare 
några bolag och en stor del av de privata 
skogsägarna.

Holmen erbjuder sina virkesleveran-
törer gruppcertifiering enligt både PEFC 
och FSC. Mer än hälften av de svenska 
skogarna är certifierade enligt FSC och/
eller PEFC. Se också sidan 41.

Virkesförsörjning

Spårbarhet  
(Chain of Custody)
Allt virke till Holmens industrier 
i Sverige anskaffas av Holmen 
Skog, som är spårbarhetscer-
tifierat enligt FSC:s standard 
Controlled Wood och PEFC:s 
spårbarhetsstandard Non-
controversial wood. 

Iggesunds Bruk, Iggesunds 
Sågverk, Hallsta Pappersbruk 
och Bravikens Pappersbruk 
har egna Chain of Custody-
certifieringar för såväl FSC 
som PEFC.  

Workingtons Bruk har spårbar-
hetscertifiering enligt FSC. 

Hallsta Pappersbruk och 
Bravikens Pappersbruk har 
ett gemensamt certifikat för 
FSC Mixed för produktion av 
tryckpapper baserad på såväl 
nyfiber som returpapper. 

holmens riktlinjer  
för virkesinköp
Holmen tillämpar sedan 1998 
riktlinjer för inköp av virke. 
Dessa definierar bland annat 
vilka typer av virke som  
koncernen inte köper.

www.holmenskog.com

Holmens egna skogar täcker cirka 60 procent av de svenska enheternas 
årliga virkesbehov. Resterande kvantiteter köps in, huvudsakligen från privata 
skogsägare. Holmens import av virke till Sverige är liten.  

miljöcertifiering i holmen Skog 
PeFC – skogsskötsel. Holmens skogar sköts i enlighet med den 
svenska PEFC-standarden.

PeFC – gruppcertifiering. Holmen kan PEFC-certifiera också  
privata skogsägare och entreprenörer.

PeFC – spårbarhet. Holmen kan spåra allt virke som köpts i Sverige  
till sitt ursprung.

FSC – skogsskötsel. Holmens skogar sköts i enlighet med den  
svenska FSC-standarden.

FSC – gruppcertifiering. Holmen kan FSC-certifiera också privata 
skogsägare. 

FSC – spårbarhet. Holmen har rutiner för att spåra svenskt samt  
importerat virke till sitt ursprung.

FSC – Controlled Wood. Även ej certifierat virke kontrolleras enligt  
FSC:s regler för virkesanskaffning.

ISo 14001. Holmen Skog bedriver sitt miljöarbete i enlighet med  
miljöledningssystemet ISO 14001.

Kontroll. De internationella certifieringsföretagen DNV (Det Norske  
Veritas) och SSC (Svensk SkogsCertifiering), som är ackrediterade  
av FSC och SWEDAC (PEFC och ISO), kontrollerar att kraven i miljö-
certifieringarna uppfylls.

Import
Under 2009 importerade Holmen 150 000  
kubikmeter virke, vilket är en historiskt låg nivå. 
Av denna kvantitet levererades merparten till  
Iggesunds Bruk. Mindre kvantiteter gick också  
till Hallsta Pappersbruk samt externa mottagare. 
Så gott som allt importvirke kom från Estland. 

Virkesanskaffning i estland
Holmens helägda dotterbolag Holmen Mets köper 
och transporterar virke till egna terminaler. Nästan 
allt virke köps av privata skogsägare. Holmen 
Skogs riktlinjer för virkesinköp tilllämpas.

niklas Gustafsson är produktionsledare vid holmen 
Skogs distrikt Västmanland.

r Å V a r o r
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Allt virke som används av Holmen  
kan spåras till sitt ursprung

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

Spårbarhet, estland
Holmen Mets är spårbarhetscertifierat enligt 
FSC:s standard Controlled Wood.
 Myndigheterna har idag god kunskap om vem 
som äger skogarna och kontrollerar kontinuerligt 
att lagar och regler efterlevs.
 Holmen Mets genomför stickprovskontroller på 
det virke som köps. Holmens rutiner kontrolleras 
i sin tur av kvalitetssäkringsföretaget Smartwood, 
som är ackrediterat av FSC. 

Virke anskaffat inom ramen för detta system 
märks ’’FSC Controlled Wood’’. Detta är en 
försäkring om att virket:   
 inte är avverkat olagligt
 inte är avverkat i strid med ursprungs- 

 befolkningars rättigheter
 inte kommer från kontroversiella källor 
 inte är genmodifierat
 inte kommer från naturskogar som omvandlats   

 till plantager.

holmens riktlinjer  
för virkesinköp
Holmen tillämpar sedan 1998  
tydliga riktlinjer för inköpen av virke.  
Dessa innehåller miljökrav och definierar  
vilka typer av skog som koncernen inte  
köper virke från.
    Om riktlinjerna inte följs, till exempel om  
lämnade uppgifter om ursprung är oriktiga,  
har Holmen rätt att utan ersättning till säljaren 
avbryta affären. 

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, estland
Den estniska skogsvårdsmyndigheten kont-
rollerar på samma sätt som den svenska,  
att avverkning och återväxt utförs korrekt.  

mer info om skog och virke:
Fakta, sidan 59, och www.holmen.com

Holmen mets är certifierat en-
ligt FSC:s standard för Control-
led Wood och har rutiner och 
system för att kunna spåra allt 
virke till dess ursprung. 

Holmen bedömer att de 
system för spårbarhet som till-
lämpas i Estland uppfyller högt 
ställda krav. 

Återlämningen av de privata 
marker som konfiskerades efter 
andra världskriget är i stort sett 
avslutad. Det innebär att det nu 
finns färre skogar med oklara 
ägarförhållanden, vilket ger 
myndigheterna goda möjlig-
heter att kontrollera virkets 
ursprung. 

mIljöcertIFIerIng I estland. 
De statligt ägda skogarna är 
certifierade enligt FSC. Det 
motsvarar cirka hälften av 
den totala arealen skogsmark 
i landet. Andelen privatägd, 
certifierad skog är liten.

Virkesanskaffning  
i Storbritannien
Kartongbruket i Workington 
förbrukar varje år cirka 
400 000 kubikmeter granved 
och sågverksflis. Merparten 
kommer från statligt ägda sko-
gar i främst sydvästra Skottland 
och norra England. En mindre 
del köps från privata skogs-
ägare. Holmen äger inga skogar 
i Storbritannien. 

Nedläggningen av en kar-
tongmaskin vid Workingtons 
Bruk i slutet av 2009 minskar 
brukets årliga virkesbehov till 
cirka 320 000 kubikmeter. 

mIljöcertIFIerIng I stor- 

brItannIen . Alla statliga sko- 
gar och merparten av de privat-
ägda skogarna är certifierade 
enligt FSC.
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Holmen använder returpapper i form 
av insamlade tidningar, tidskrifter och 
kataloger vid Bravikens Pappersbruk 
och Holmen Paper Madrid. 

bravIkens pappersbruk . Returpapper 
används vid tillverkningen av tidningspapper 
och katalogpapper. Andelen varierar mellan 
30 och 60 procent i olika papperskvaliteter. 

Holmen paper madrId. Produktionen är helt 
baserad på returpapper. 

Hallsta pappersbruk . Sedan en av pappers-
maskinerna lagts ned i slutet av 2008 används 
inte längre returpapper vid bruket. 

anskaffning, Sverige 
Returpapperet till Holmens svenska bruk 
anskaffas av det delägda bolaget PÅAB. Drygt 
halva kvantiteten anskaffas inom landet, res-
ten importeras från Storbritannien, Norge och 
Danmark. Transporterna från Storbritannien 
sker som returtransporter med de fartyg som 
fraktar pappersprodukter dit. 

Nedläggningen av en pappersmaskin vid 
Hallsta Pappersbruk medförde att behovet  
av importerat returpapper minskade. 

anskaffning, Spanien
En stor del av det returpapper som används 
vid bruket i Madrid kommer från det helägda 
returpappersbolaget CARPA och från delägda 
bolag. Merparten anskaffas i Spanien. Övriga 
kvantiteter importeras från Portugal, södra 
Frankrike och Storbritannien. 

Insamling av returpapper
I Sverige insamlades 77 procent av allt papper 
och kartong som användes i landet. I Spanien 
är motsvarande siffra 69 procent och för 
Europa som helhet 67 procent. Samtliga upp-

gifter gäller 2008, det senaste år som det finns 
fullständig statistik för. Trots att konsumtio-
nen av papper och kartong minskade i både 
Sverige och Spanien under 2008 så samlades 
det in lika mycket returpapper. Det innebär 
således att insamlingsgraden ökade. 

Tillgången på returpapper i Sverige täckte 
inte behovet, varför 0,4 miljoner ton impor-
terades (netto). Också i Spanien var importen 
0,4 miljoner ton.

Under 2008 exporterades (netto) 10,4 mil-
joner ton returpapper från Europa, huvudsak-
ligen till asiatiska länder, främst Kina. Det är 
en ökning med 25 procent jämfört med 2007.

Spårbarhetscertifiering 
Bravikens Pappersbruk och Hallsta Pappers-
bruk har ett gemensamt certifikat för FSC 
Mixed för produktion av tryckpapper baserad 
på såväl nyfiber som returpapper. 

Returpapper

Insamling av returpapper 2008*
Andel insamlat returpapper (papper 
/kartong) i relation till den totala  
konsumtionen i området.

returpappersanvändning 2008*
Andel returpapper i den totala mängden  
papper/kartong som tillverkas i området  
och i Holmen Paper.

returpapper i holmen
Användning, 1 000 ton

Producentansvar  
för tidningspapper
En lag om producentansvar 
för returpapper infördes i 
Sverige 1994. I denna regleras 
tidningspapperstillverkarnas 
skyldighet att samla in och ta 
hand om returpapper. Målet 
om att samla in 75 procent är 
sedan länge uppfyllt. Under 
2008 var utfallet 89 procent.

För att lösa producentansvaret 
i praktiken har materialbola-
get Pressretur bildats av de 
största tillverkarna av tidnings-
papper i Sverige, bland annat 
Holmen.

Bra för många  
papperstyper  
– men inte alla
Returpapper är en bra råvara  
för tidningspapper, en del  
tryckpapperskvaliteter, hygien-
papper, wellpapp samt vissa 
typer av förpackningskartong.
 Däremot är returpapper  
ingen lämplig råvara för hög- 
kvalitativ kartong eller till  
förpackningar i direktkontakt  
med livsmedel eftersom kra- 
ven på renhet där är mycket 
höga.

* Det senaste år som det finns fullständig statistik för.

andel, % miljoner ton

Sverige 17,3 2,0

Spanien 84,8 5,4

Europa (Cepi) 49,1 48,6

Holmen Paper (2009) 47,4 0,8

andel, % miljoner ton

Sverige 76,8 1,6

Spanien 68,8 5,0

Europa 67,1 59,0

2009 2008 2007

Bravikens Pappersbruk 340 370 373

Hallsta Pappersbruk – 70 105

Holmen Paper Madrid 473 559 562

Holmen, totalt 813 999 1 040

returpappersfakta
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I Sverige och Storbritannien är tillgången på 
ytvatten god. Nederbördsmängderna är stora 
vilket ger höga flöden i vattendragen året om.

Holmens anläggning i Madrid ligger inte 
vid något vattendrag. Därför används ännu så 
länge kommunalt färskvatten i processen. 

Så arbetar holmen  
med vattenfrågorna
Holmen följer i nära samarbete med miljö-
myndigheterna fortlöpande tillståndet i de 
mottagande vattenmiljöerna. Vid bruken finns 
lokala miljömål för vattenanvändning och ut-
släpp. Miljötillståndens krav på typ av rening 
bestäms utifrån vattenförhållandena i brukens 
omgivning, vilka är unika för varje bruk.

Holmen paper madrId. Genom en rad effekti-
viseringsåtgärder är brukets specifika vatten-
användning idag en av de lägsta i Europa. För 
att ytterligare begränsa behovet av färskvatten 
har bruket i samarbete med vattenleverantören 
utvecklat avancerad teknik för att använda 
renat, kommunalt avloppsvatten. Det innebär 
att bruket under våren 2011 kommer att ersätta 
allt färskvatten till processen med recirkulerat 
vatten. Det handlar alltså om ”returvatten” som 
renas i enlighet med mycket högt ställda krav. 
Den mängd färskvatten som på så sätt ”fri-
görs”, motsvarar årsbehovet för 80 000 hushåll. 

Bruket i Madrid blir därmed först i Europa 
med att tillverka papper som till 100 procent 
baseras på returpapper och till 100 procent på 
returvatten. 

bravIkens pappersbruk . Den specifika vat-
tenanvändningen (processvatten, kubikmeter/
ton papper) vid bruket minskade under 2009 
med drygt 10 procent. Till viss del beror detta 
på investeringar och åtgärder på rördrag-
ningar och pumpar men också på ett ökat 
fokus på hur vatten värms och återanvänds.

Iggesunds bruk . En anläggning för kemisk 
flotation av avloppsvatten togs i bruk i 
slutet av 2009. Det innebär att den befintliga 
reningsanläggningen (mekanisk och biologisk 
rening) har kompletterats med ytterligare ett 
reningssteg. Detta kommer att säkerställa god 
status i vattenmiljön utanför bruket för lång 
tid framöver.

lagkrav
EU:s ramdirektiv för vatten håller på att 
införas. Dess mål är att uppnå god status för 
allt vatten i Europa senast 2015. Det innebär 
att industrin kan komma att ställas inför nya 
krav på åtgärder för att alla vattendrag ska 
uppnå god vattenkvalitet.

Koncernen deltar i de lokala vattenvårds-
förbund som väntas få en viktig roll när 
ramdirektivet införs.

Holmen har goda förutsättningar att upp-
fylla EU-direktivets krav med de åtgärder som 
genomförs för att minska såväl vattenanvänd-
ning som utsläpp.

Vatten

Den mängd vatten som används i produktionen minskar stadigt till följd 
av allt effektivare metoder och utrustning. Bruket i Madrid kommer med 
början 2011 att enbart använda returvatten.

Holmen använder vatten för 
att transportera och tvätta  
fibrer vid bruken. Vatten an-
vänds också för bland annat 
kylning och ångproduktion.

Till nästan 100 procent an-
vänds ytvatten, det vill  
säga vatten som tas från  
sjöar och vattendrag. 

Holmen strävar efter att 
minska användningen av 
vatten vilket lett till att det 
specifika behovet har minskat 
med cirka 20 procent under 
den senaste tioårsperioden 
(kubikmeter vatten per ton 
slutprodukt).

Samma vatten används ofta 
flera gånger. Förorenat vatten 
från processen renas i flera 
steg innan det släpps ut. För 
Holmens anläggningar handlar 
det om olika kombinationer 
av mekanisk, biologisk och 
kemisk rening.

Strömmande vatten utnyttjas 
för att generera elenergi vid 
Holmens vattenkraftverk.

Vatten – en viktig  
råvara för holmen

Water Footprint
I takt med ökad medvetenhet om naturens 
känslighet för klimatförändringar har frågan  
om tillgången på färskvatten i världen kommit  
i fokus. Det innebär att metoder nu utvecklas 
för att kunna beräkna företags och produkters 
så kallade Water Footprint – alltså vattenför-
brukning ur livscykelperspektiv. 
 Under 2010 startades i Sverige ett 
branschgemensamt projekt för att beskriva 
användningen av vatten i industrierna samt 
vattenflödena i skogbruket. Holmen deltar 
och kommer att ta fram detaljerad information 
om vattenflöden för att kunna göra Water 
Footprint-beräkningar för verksamheten och 
produkterna.

holmen tilldelades under 2009 drottning Kristina-
priset för sina insatser i miljöfrågor, speciellt då 
för arbetet med att minska vattenanvändningen 
vid bruket i madrid. Spaniens kung Juan Carlos I 
överlämnade priset till arne Wallin, chef för  
holmen Paper.

Vatten – in och ut
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Beskrivningar av  
vattenmiljöerna vid  

Holmens anläggningar:
www.holmen.com
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Ökade energikostnader och sambandet 
mellan energianvändning och klimat-
påverkan har gjort att energifrågorna 
kommit allt mer i fokus i koncernen. 
För dess långsiktiga lönsamhet är det 
av största vikt att hålla såväl förbruk-
ning som kostnader för energi så låga 
som möjligt.

egen el täcker  
en tredjedel av behovet … 
Holmen äger helt eller delvis 21 
vattenkraftverk belägna i Umeälven, 
Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, 
Ljusnan och Motala Ström. Dessa ger 
koncernen genomsnittligt mellan 25 
och 30 procent av dess årliga elbehov. 
Tillsammans med egen mottryckskraft 
innebär det att Holmen täcker cirka 
en tredjedel av elenergibehovet internt. 
Under 2009 var produktionen i vatten-
kraftverken 1 090 GWh, vilket var  
i nivå med ett normalår. 

Holmen är delägare i BasEls vind-
kraftbolag, VindIn. I slutet av 2009 
startades de första vindkraftverken  
i Skutskär. Holmens andel av den el-
energi de producerade var knappt  
1 GWh.

… resterande mängder köps 
Merparten av den elenergi som behövs 
vid Holmens anläggningar köps 
externt. Koncernen är därmed en av 
Sveriges största köpare av elenergi. 
För att hantera de risker som detta 
innebär tecknas prissäkrade långtids-
kontrakt med elleverantörerna. Fram till 2012 
är elinköpen i Sverige fullt prissäkrade och 
för påföljande år fram till 2015 är 85 procent 
prissäkrade. 

Bioenergi täcker halva värmebehovet 
Biobränslen, främst i form av bark samt 
vedhaltiga lutar, täcker cirka hälften av 
Holmens behov av värmeenergi. Tillsammans 
med återvunnen värmeenergi innebär det att 
drygt två tredjedelar av den värmeenergi som 
krävs produceras internt. Den nya massalinjen 

vid Bravikens Pappersbruk gör att mängden 
återvunnen värmeenergi ökar. Resterande 
mängder värme produceras vid bruken med 
hjälp av naturgas, olja och gasol samt köps 
externt. 

Överskottsvärme levereras externt
Iggesunds Bruk och Hallsta Pappersbruk 
ligger i nära anslutning till tätbebyggda 
samhällen. Överskottsvärme levereras till de 
kommunala fjärrvärmenäten i Iggesund och 
Hallstavik. 

Energi

Holmen använder stora mängder energi. Framförallt är tillverkningen  
av termomekanisk massa elkrävande. God tillgång på elenergi till  
konkurrenskraftiga priser är därför en av koncernens nyckelfrågor. Elenergi

Andel av Holmens totala 
användning, %

23

8

69

Inköpt

Egen
vattenkraft

Egen
mottryckskraft

Värmeenergi
Andel av Holmens totala 
användning, %

10 19

13

6

52

Biobränsle

Olja, 
gasol Åter-

vunnen 
värme-
energiInköpt 

värmeenergi Naturgas

Elenergi
Andel av Holmens totala 
användning, %
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8
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vattenkraft

Egen
mottryckskraft

Värmeenergi
Andel av Holmens totala 
användning, %

10 19

13

6

52

Biobränsle

Olja, 
gasol Åter-

vunnen 
värme-
energiInköpt 

värmeenergi Naturgas

elförsörjningen  
i holmen 2009

Holmen äger helt eller delvis 21  
vattenkraftverk. Mottryckskraften  
produceras vid industrierna. Den 
elenergi som köps in är i Sverige  
huvudsakligen producerad med  
hjälp av vattenkraft och kärnkraft. 

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

elenergi
Andel av holmens totala användning, %

2009 2008 2007

Inköpt elenergi 69 69 69
Egen vattenkraft 23 22 23
Egen mot- 
tryckskraft 8 9 8

Värmeenergi
Andel av holmens totala användning, %

2009 2008 2007

Biobränsle 52 48 46
Återvunnen 
värmeenergi 19 15 14
Naturgas 13 15 14
Olja, gasol 6 12 16
Inköpt  
värmeenergi 10 10 10

I Iggesund togs ett nytt vattenkraftverk i drift i oktober 
2009 vilket ersätter tre äldre anläggningar.
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energieffektivare tillverkning
Holmen Paper startade hösten 2008 en  
ny linje för energieffektiv tillverkning 
av termomekanisk massa vid Bravikens 
Pappersbruk. Investeringen uppgick till 
cirka 500 Mkr, varav Energimyndigheten 
bidrog med cirka 40 Mkr. Jämfört med den 
tidigare massalinjen har elenergibehovet 
hittills minskat med mellan 15 och 20  
procent. Dessutom har pappersmassan 
klart bättre kvalitet.

Tre doktorandarbeten inriktas nu  
på att med ytterligare åtgärder nå en  
30-procentig minskning. 

oljan fasas ut
Vid Hallsta Pappersbruk genomfördes  
åtgärder som minskade behovet av olja. 
Sedan 2005 har oljebehovet minskat  
med cirka 75 procent.

Vid Bravikens Pappersbruk utreds 
möjligheterna att bygga om oljepannan för 
att kunna använda biobränsle. Flera projekt 
är inriktade på att spara energi främst 
genom att öka värmeåtervinningen i TMP-
fabriken. Som ett led i detta arbete kommer 
också andelen TMP-massa i tillverkningen 
att öka. Sedan 2005 har oljebehovet vid 
bruket minskat med cirka 40 procent.

Också vid Iggesunds Bruk genomförs 
investeringar för att minska oljeanvänd-
ningen. Sedan 2005 har brukets behov  
av olja minskat med 65 procent. 

nytt vattenkraftverk
Holmen byggde under 2009 ett nytt och 
effektivare kraftverk i Iggesundsån som 
ersättning för tre äldre. Kraftverket togs  
i drift i slutet av året.

Koncernen undersöker också möjlig-
heterna att på ett varsamt sätt utnyttja 
outbyggda fallrätter. 

Ökad andel intern energi
Holmen strävar efter att öka andelen  
egenproducerad energi. Huvudsakligen 
handlar det om att göra energianvänd-
ningen effektivare, ta vara på mer spill-
värme och öka andelen bioenergi. 

energiledningssystem
Certifierade energiledningssystem finns vid 
koncernens svenska anläggningar. Sedan 
början av 2008 arbetar Workingtons Bruk 

enligt ett certifierbart energi-
ledningsystem. Holmen Paper 
Madrid införde ett energiled-
ningssystem som certifierades 
2009. 

Vindkraft förbereds
Förstudier för att anlägga vind-
kraftparker på Holmens marker 
pågår utanför Örnsköldsvik samt 
i närheten av Hallstavik och 
Norrköping. Samtliga platser 
som studeras ligger på skogs-
mark. Om förstudierna utfaller 
positivt är avsikten att bygga 
vindkraftparker på dessa platser.

mer biobränsle
Holmen ökar successivt uttagen 
av biobränsle i egna skogar och 
har aktiverat sig som köpare och säljare 
på biobränslemarknaden.

Till följd av Holmens långsiktiga skogs-
skötselarbete ökar det samlade virkesför-
rådet i dem. Tillsammans med ytterligare 
tillväxthöjande åtgärder blir det därför  
på sikt möjligt att avsevärt öka uttagen  
av både virke och biobränsle.

avfall
Arbete pågår inom koncernen för att för-
bättra möjligheterna att utvinna energi  
ur avfallet. 

torvtäkt
Holmen utreder möjligheterna att skörda 
torv på koncernens marker. För att vinna 
erfarenheter öppnades en första torvtäkt 
utanför Örnsköldsvik under sommaren 
2009. En första leverans gjordes under 
hösten. 

Branschgemensamma åtgärder
Tillsammans med andra elintensiva företag 
har Holmen bildat BasEl i Sverige AB. 
BasEl arbetar för att öka tillgången på el 
till konkurrenskraftiga priser.

BasEls vindkraftbolag, VindIn, drift-
satte under 2009 de första vindkraftverken 
i Skutskär. Nästa projekt utgörs av en 
större park om cirka 30 vindkraftverk vid 
Trattberget inom Örnsköldsviks kommun.

Holmen och fyra andra företag har på-
börjat diskussioner med Vattenfall för att 
säkerställa framtida koldioxidfri baskraft.

Sulfatmassa tillverkas vid Igge-
sunds Bruk. Veden kokas i lut varvid 
cellulosafibrerna frigörs oskadade 
och med hela sin styrka i behåll. 
Ungefär hälften av innehållet i veden 
är cellulosafibrer som kan bli papper. 
Resten av vedämnena tas om hand 
och används som biobränsle.

mekanisk massa tillverkas vid Hall-
sta Pappersbruk och Bravikens Pap-
persbruk (båda TMP) och Working-
tons Bruk (RMP, Refiner-Mechanical 
Pulp). Veden sönderdelas mekaniskt 
i så kallade raffinörer. Det krävs stora 
mängder elenergi för att driva raffinö-
rerna. I gengäld kan hela innehållet 
i veden utnyttjas. Den värme som 
alstras i raffinörerna tas om hand och 
utnyttjas på andra ställen i processen. 
Bark och vedrester används som 
bioenergi.

returfibermassa (dIP). Avsvärtat 
returpapper är en utmärkt råvara för 
bland annat tidningspapper. Tillverk-
ningen vid Holmen Paper Madrid är 
helt baserad på DIP. Vid Bravikens 
Pappersbruk utgör returpapper cirka 
25 procent av råvaran.
 Till skillnad från tillverkningen av 
sulfat- eller mekanisk massa gene-
reras ingen överskottsvärme. Därför 
krävs externa energikällor när pap-
persmassan ska torkas till papper. 

olika papper –  
olika energibehov  

Under hösten 2009 startade det av holmen delägda  
VindIn sin första vindkraftpark.
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För att bromsa den pågående förändringen  
av jordens klimat måste utsläppen av koldi-
oxid och andra växthusgaser minska. FN:s 
klimatkonferens i Köpenhamn gav i december 
2009 besked om att den nuvarande, mycket 
negativa utvecklingen, måste stoppas. Skogen 

har en viktig roll i det arbetet. Den ger råva-
ror och bioenergi som till skillnad från dem 
som baseras på olja inte tillför atmosfären nya 
mängder växthusgaser. Därför vänds samhäl-
lets blickar allt mer mot skogen som ses som 
en av lösningarna på klimatproblemet. 

Klimatförändringen
orsakerna
1. Den fram till idag ohämmade  
 användningen av olja och   
 stenkol har frigjort koldioxid  
 som legat inlåst som kol i   
 jordskorpan i flera miljoner år. 

2. Avskogningen i tropiska   
 länder medför effekter som   
 är negativa på två sätt:   
 Avskogningen frigör koldi- 
 oxid samtidigt som  naturens  
 förmåga att ta upp koldioxid  
 minskar. 

Åtgärderna
1. Minska användningen av   
 produkter och energi som   
 baseras på olja och stenkol. 

2. Bruka skogen aktivt och   
 naturanpassat för att produ- 
 cera virke som kan ersätta   
 klimatskadliga material och  
 energislag. 

3. Stoppa avskogningen  
 i tropiska länder. 

Begreppet kolsänka
det kol som lagras i levande skog och 
skogsprodukter som trä och papper kom-
mer förr eller senare att åter frigöras som 
koldioxid. Att se skogen och skogsproduk-
terna som ”kolsänkor” är därför en sanning 
med modifikation. 

däremot kan man tala om kolsänka  
om man varaktigt ökar mängden skog på 
jorden eller likaså varaktigt ökar samhäl-
lets användning av träbaserade produkter. 
Skillnaden mellan dagens nivåer och de 
nya utgör då en kolsänka eftersom mer 
koldioxid hela tiden binds i antingen levande 
träd eller träprodukter. 

Både lagrar och ersätter
en kubikmeter konstruktionsvirke: 

–  lagrar 0,9 ton koldioxid som trädet en   
   gång tog upp från luften. 

–  ersätter klimatpåverkande byggnads-  
 material som släpper ut 1,1 ton koldioxid. 

den sammanlagda effekten av lagring 
och ersättning (substitution) uppgår således 
till 2 ton koldioxid per kubikmeter konstruk-
tionsvirke.

Källa: Frühwald et al 2003. ”Comparision of wood  
products and major substitutes with respect to  
environmental and energy balances.”

Klimat och hållbarhet

Att bruka skogen och använda de produkter den ger, istället för andra  
klimatpåverkande produkter och energislag, är skogens viktigaste roll  
i arbetet med att komma till rätta med jordens allt varmare klimat.

Skogen har en viktig  
roll i klimatarbetet
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Skogens ålder styr upptaget av koldioxid

Plantskog Ungskog

Kolupptag

Mogen skogMogen skog

0År 20 40 60 80

AvverkningAvverkning

KolavgångKolavgång

Skogens förmåga att ta upp koldioxid 
står i relation till en mängd faktorer: 
Trädens ålder, hur skogen sköts, lokal-
klimat, markens näringsinnehåll och 
mängden nederbörd.   
 Skogarna i södra Sverige tar upp mer 
koldioxid på kortare tid än skogarna i 
landets norra delar. Omvänt avgår mer 
koldioxid från Sydsveriges skogsmarker 
än från dem i norra Sverige. Det beror 
på att förmultningen går snabbare i 
söder på grund av den högre årsmedel-
temperaturen.

äldre skog – 80 år och uppåt. Trädens  
tillväxt och förmåga att ta upp koldioxid avtar 
när de blir äldre. Samtidigt sätter de nedbrytan-
de krafterna in. Grenar faller till marken och en 
del träd dör vilket ökar avgången av koldioxid.

Plant- och ungskog – 1 till 20 år. Skogsmarken 
avger koldioxid efter en avverkning på grund av 
ökad solinstrålning som påskyndar förmultningen  
i markskiktet. De nya träden är ännu för små för  
att kompensera avgången. 

Yngre och medelålders skog.  
Träden växer till som allra snab-
bast under denna period och tar 
då upp betydligt mer koldioxid 
än vad marken avger.

de angivna åldersintervallen är ungefärliga och varierar för olika delar av landet, liksom också med höjden  
över havet. Ju kallare klimat och ju högre över havet, desto långsammare växer skogen.

Sex bas- 
fakta om  
skog och  
klimat 

Därför är en brukad skog bättre för klimatet än en obrukad

Därför är en brukad skog bättre för klimatet än en obrukad

Förutsättningar:

Brukad skog. Planteras, röjs, gallras och avverkas med regelbundna 
mellanrum under 300 år. 

I den brukade skogen bygger man upp ett virkesförråd under cirka 
70 år som sedan till större delen avverkas. Virke och biobränsle används 
som ersättning till andra, klimatpåverkande material och energislag. 

Underlaget till dessa uppgifter finns i forskningsrapporten ”Integrated carbon analysis of forest management practices and wood 
substitution”. Eriksson et al, NRC Research Press Web 2007 (National Research Council Canada).

Obrukad skog. Får utvecklas fritt under 300 år. 

I den obrukade skogen byggs virkesförrådet upp bara en gång 
– och förändras sedan obetydligt över tiden. Träden gör tjänst som 
kolsänka, men i den obrukade skogen går man helt miste om 
substitutionseffekten. 

1 200
Kol per hektar
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0
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Kolförråd i marken

Biomassa/kolförråd i träden

Substitutionseffekter

Kolförråd i marken

Biomassa/kolförråd i träden
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OBRUKAD SKOGBRUKAD SKOG

Skogen tar upp  
koldioxid och lagrar den som  

kol i träden och i marken. 

Det kol som finns i träden  
ingår i atmosfärens  

naturliga kolkretslopp. 

Ju bättre skogen växer,  
ju mer virke och biobränsle ger  
den och desto större blir dess  

klimatnytta. 

Det avgår lika mycket  
koldioxid vare sig man eldar  

biobränsle eller lämnar samma  
mängd virke och träddelar  

att förmultna i skogen. 

Genom att använda  
virke och biobränsle istället för  
klimatpåverkande material och  

energislag minskar man ut- 
släppen av växthusgaser  

i motsvarande grad.

Samma mängd koldioxid  
som avgår då biobränsle,  

utslitna cellulosafibrer eller  
rivningsvirke eldas kan åter  
bygga upp samma mängd  

ved i träden.

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Skogens viktigaste roll för klimatet är då trä  
används som ersättning – substitut till material  
och energislag som påverkar klimatet negativt.  
Effekten är dubbel: 

1. Utsläppen av växthusgaser från tillverkning  
 och användning av klimatskadliga material och  
 energislag undviks. 

2. använda skogsprodukter är utmärkta  
 biobränslen som ersätter olja och stenkol.

Kolanalys av Holmens skogliga verksamhet

Holmens skogsbruk har positiva klimateffekter. Det beror på ett stadigt 
ökande virkesförråd som binder allt mer koldioxid i träden samt att trä 
och bioenergi ersätter klimatpåverkande produkter/energislag. På sikt 
kan denna positiva klimatpåverkan förstärkas ytterligare. 

Förutsättningar
Siffrorna för tillväxt och avverk-
ning är ett genomsnitt för 2005 
–2009 och anges i skogskubik-
meter, alltså trädens hela volym, 
inklusive bark och toppar samt 
här även grenar och barr.

holmens skogar
total landareal: 1 264 000 
hektar, varav skogklädda marker 
1 162 000 hektar.

Årlig tillväxt: 3 950 000 m3sk  

Årlig, genomsnittlig  
avverkning: 3 240 000 m3sk 
(82 procent av tillväxten)

Årlig, genomsnittlig  
lagerökning: 700 000 m3sk

två ”sorters”  
koldioxid
Koldioxid är koldioxid – men  
det finns ändå stor anledning  
att göra skillnad på var den 
kommer ifrån.

den biogena koldioxid som  
frigörs då biobränsle och trä-
baserade produkter bränns mot-
svarar den mängd som skulle 
ha frigjorts om träden istället 
lämnats att förmultna i skogen. 
 Den biogena koldioxiden  
ingår redan i kolets kretslopp  
i atmosfären och bidrar inte  
till växthuseffekten.

den fossila koldioxid som 
frigörs då olja och kol bränns 
tillför atmosfären nya mängder 
koldioxid. Både olja och kol  
har ju legat lagrad i jordskor- 
pan i miljoner år. 
 Det är den fossila koldioxiden 
som är boven i klimatdramat. 

Substitution –  
skogens viktigaste roll 

Den samlade volymen virke i de träd som 
växer i Holmens skogar ökar. Utvecklingen har 
pågått under lång tid. Jämfört med 1950-talet 
finns det idag dubbelt så mycket virke per 
hektar. Utvecklingen kommer att fortsätta i yt-
terligare minst ett halvt århundrade. Samtidigt 
förbättras naturvårdsmetoderna i enlighet med 
det sedan länge gällande målet att alla skogs-
levande arter ska kunna fortleva i livskraftiga 
populationer. 

det FInns Flera orsaker tIll det ökande 
virkesförrådet i Holmens skogar. Det vikti-
gaste är att en betydande del av tillväxten 
sker i unga skogar som ännu inte är mogna 
att avverka. Därför tar Holmen bara ut drygt 
80 procent av den årliga tillväxten. Vartefter 

dessa yngre skogar växer in i avverkningsbar 
ålder blir det möjligt att öka uttagen av virke 
så att de kommer i nivå med tillväxten. 

Starkt bidragande till den ökande mängden 
virke är också det sätt som Holmen sköter 
sina skogar på. Det innebär att skogen växer 
allt bättre vilket i sin tur gör det möjligt att 
gradvis ta ut allt mer virke ur dem.  

ökande mängd bIomassa bInder mer 
koldioxid i skogen. Mer virke skapar också 
möjligheter att tillverka fler produkter som 
kan ersätta sådana som påverkar klimatet 
negativt. Mängden bioenergi som kan ersätta 
fossilbaserade energislag ökar också. Det finns 
därmed gott fog för slutsatsen att Holmens 
positiva klimatpåverkan kommer att öka. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Utsläpp från 
avverkning 

17 000

Avgång från 
skogsmarken 

300 000

Årlig ökning 
av virkesförråd =

kolsänka 
780 000

Gödsling
49 000

Tillverkning
av gödselmedel 

6 000

Holmens skogar har positiva effekter på klimatet

Träden i skogen fångar upp koldioxid och lagrar den 
som kol i sin biomassa. Ju bättre träden växer, desto 
mer koldioxid tar de upp.
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Virkesförrådets utveckling, skogskubikmeter per hektar

Ökande virkesförråd en kolsänka
Holmens skogar har under lång tid skötts på ett sätt som gör att det för 
varje år blir allt mer virke i dem. Jämfört med för 60 år sedan finns det idag 
dubbelt så mycket virke på samma areal. De innehåller också dubbelt så 
mycket kol. Virkesförrådet kommer att fortsätta öka.

Total kolsänka
Den samlade mängden kol 

i Holmens skogar uttryckt 

som koldioxid uppgår till 

126 000 000 ton 

1

2

1 Kolsänka i ökande virkesförråd. Holmens skogar binder 
varje år ytterligare cirka 780 000 ton koldioxdid genom att det samlade 
virkesförrådet stadigt ökar.

4

4

Avgång av växthusgaser. Torvmarker som består av tjocka lager 
halvförmultnade växtdelar läcker koldioxid. Marken på hyggen läcker 
också koldioxid under några tiotal år till dess de nya träden blivit så 
stora att de förmår ta upp mer koldioxid från luften än vad som läcker 
från marken.

5
6

5 Avverkning. De maskiner som används i skogen för att avverka 
och transportera virket till bilväg är dieseldrivna och släpper därmed 
ut växthusgaser. 

6 Positiv klimateffekt. Upptag av koldioxid minus utsläpp av 
växthusgaser i Holmens skogliga verksamhet.

Totalt ökar den lagrade mängden koldioxid med 505 000 ton 
per år. För 2009 motsvarar detta ett upptag av 208 kg koldioxid 
per ton av Holmens slutprodukter. 

2 Gödsling ökar trädens tillväxt och gör att de kan ta upp mer koldioxid. 

3

3

Gödseltillverkning orsakar utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser 

Ökning av 
virkesförrådet  

2008 2009

Upptag av koldioxid

Till sid 31

Positiv 
klimateffekt 
av skogsbruk 

505 000

Alla siffror, ton koldioxid, 
genomsnitt åren 2005–2009

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Kolspår ger besked om produkternas klimatpåverkan

Holmen-koncernen tillför inte atmosfären några nya mängder växt- 
husgaser. Tvärtom bidrar dess skogar och produkter till att fånga upp 
koldioxid och minska samhällets utsläpp av växthusgaser. 

Ett kolspår (Carbon Footprint) ger besked  
om vilken mängd växthusgaser en produkt  
genererar under hela sin livscykel. Beräk- 
ningen startar med råvaran och slutar med  
att produkten destrueras eller återvinns. Kol-
spåret kan därmed sägas vara ett mått på dess 
klimatnytta/klimatpåverkan. Allt fler kunder 
efterfrågar sådana uppgifter och Holmen 
kommer under 2010 därför att presentera 
kolspår för flertalet av sina produkter.

beräknIngen av Holmens kolspår har främst 
gjorts i syfte att visa vilka komponenter som 
ingår och samtidigt ge en bild av deras sam-
manlagda effekter. 

Merparten av uppgifterna bygger på de 
skarpa fakta som redovisas längst bak i denna 
redovisning. En del av dem bygger på beräk-
ningar som gjorts speciellt för detta ändamål. 

Beräkningarna ger tydligt besked om att 
Holmens verksamhet har positiva klimat- 

effekter. Upptagen av koldioxid och effek-
terna av substitution är större än de utsläpp 
av växthusgaser som Holmen orsakar.                  

denna posItIva klImateFFekt kommer grad- 
vis att förstärkas ytterligare genom fyra av  
Holmens hållbarhetsmål: Minskad användning 
av fossila bränslen och effektivare använd-
ning av energi minskar Holmens utsläpp av 
växthusgaser. Ökad tillväxt i Holmens skogar 
gör att skogarna kan ta upp allt mer koldioxid, 
vilket i sin tur också ger mer trävaror som kan 
ersätta klimatpåverkande produkter. Ökade 
uttag av biobränsle gör det möjligt för sam-
hället att fasa ut fossila bränsleslag. 

Med starten av det nya sågverket vid  
Braviken i början av 2011 ökar koncernens 
tillverkning av trävaror kraftigt. Det innebär 
att trävarornas substitutionseffekt mer än 
fördubblas och att även mängden temporärt 
lagrad koldioxid ökar. 

holmens kolspår
Holmen har inlett arbetet  
med att beräkna verksamhe-
tens klimatpåverkan genom  
att fastställa: 
1. De utsläpp av växthusgaser  
 som tillverkningen orsakar. 
2.  Produkternas upptag  
 av koldioxid.
3.  Produkternas förmåga att    
 ersätta klimatpåverkande   
 material och energislag och  
 de utsläpp av växthusgaser  
 som då undviks.  

Beräkningarna görs i en-
lighet med de riktlinjer som 
tagits fram av den europeiska 
branschorganisationen CEPI.  

holmens nya såg-
verk byggs i trä
Det nya sågverk som Holmen 
nu bygger vid Bravikens Pap-
persbruk utanför Norrköping 
har i sig positiva klimateffekter. 
Stommen uppförs i limträ och 
väggarna av massivträ. Det 
blir också mycket träkänsla i 
inredningen. Totalt kommer 
byggnaderna att innehålla 
4 500 kubikmeter virke. Det 
motsvarar en temporär kol-
sänka motsvarande 3 600 ton 
koldioxid. 

Genom att använda trä istället 
för andra klimatpåverkande 
material undviks utsläpp av 
koldioxid motsvarande cirka 
5 000 ton. Sammanlagt har 
sågverksbyggnaderna positiva 
klimateffekter motsvarande  
8 600 ton koldioxid.  

Växthusgaser
Växthusgaser är den gemen-
samma benämningen på ett 
antal gaser som bidrar till den 
pågående uppvärmningen av 
jordens klimat. De ansamlas  
i atmosfären och släpper 
igenom solstrålningen men 
förhindrar att värme strålar ut  
i rymden. På så sätt fungerar 
de på samma sätt som glaset  
i ett växthus. De viktigaste  
växthusgaserna är fossil kol-
dioxid, lustgas och metan. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Trävaror = 
temporär
kolsänka
240 000 

Biobränsle
= substitut
235 000  

Trävaror
= substitut
270 000 

Holmen-koncernens kolspår 

Total positiv
klimateffekt
265 000

 Upptag 
 och sub-
 stitution, 
 totalt 
1  250 000

Effekter av 
skogsbruk 
505 000 

Tillverkning 
275 000

Insatsvaror
170 000 

Köpt el 
och värme
320 000

Cirka 560 000

Genom att summera upptag/substitution av 
koldioxid och utsläpp av växthusgaser framgår 
det att Holmens verksamhet har positiva 
klimateffekter.

Underlaget till siffrorna har hämtats från faktadelen 
i denna redovisning och från de beräkningar av kolspår 
som nu görs för koncernens produkter. Uppgifterna 
om substitution bygger på forskningsresultat vid 
flera svenska universitet.
 

Alla siffror, ton koldioxid

Sekundärt biobränsle 
utgörs av använda pap- 
persprodukter och trä-
varor som förbränns. Det
är inte möjligt att exakt 
fastställa hur mycket 
det handlar om. För att 
ändå visa att det är stora 
mängder har Holmen 
gjort en försiktig bedöm-
ning att 20 procent av 
koncernens papper, kar-
tong och trävaror till slut 
förbränns som ett sub-
stitut till olja. Den verk-
liga siffran är förmodligen 
betydligt högre.

Transporter
220 000

Utsläpp 
av växt-
husgaser, 
totalt 
985 000

Från sid 29

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 

10 

1 Utsläpp av växthusgaser från Holmens 
industrier. Här ingår också utsläppen från avverkning 
av inköpt vedråvara. Utsläpp från avverkning i egna 
skogar redovisas på föregående uppslag. 

6 Positiva klimateffekter av Holmens skogsbruk. 
Se föregående uppslag. 

7 Biobränsle med ursprung i Holmens skogar är ett viktigt substitut 
till olja. Här ingår också det biobränsle som några bruk säljer externt. 
Effekten beräknas som den mängd växthusgaser som då undviks. 

8 Holmens trävaror är i många fall ett substitut till andra, klimatpåverkande, 
material. Effekten beräknas som den mängd växthusgaser som då undviks. 

9 Holmens trävaror lagrar koldioxid så länge de används och fungerar 
därmed som temporära kolsänkor.

Totala positiva klimateffekter (6–9) av Holmens verksamhet. 

11 Positiva klimateffekter minus totala utsläpp av växthusgaser. 
Effekten av de sekundära biobränslena ingår inte.  

4 Transporter av virke och insatsvaror till – och produkter 
från – Holmens anläggningar.

5 Totala utsläpp (1–4) av växthusgaser som Holmens 
verksamhet orsakar. 

2 Huvudsakligen utsläpp av växthusgaser från tillverk-
ningen av de kemikalier som används av Holmen.  

3 Utsläpp av växthusgaser vid produktionen av inköpt 
el och värme. 

Upptag och lagring av koldioxid samt eliminerade utsläpp av växthusgaser genom substitution 
Utsläpp av växthusgaser 

11 

Med Holmens satsning på konstruktionsvirke kommer 
koncernens positiva klimateffekter att ytterligare förstärkas. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Grundförutsättningar
solljus, luFt ocH vatten är tillsammans  
med näringsämnen i marken de huvudsakliga  
”råvaror” som träden i skogarna behöver för  
att växa. Det tar mellan 60 och 110 år innan  
träden slutavverkas. Uttagen av virke börjar  
dock redan i 30-årsåldern då skogen gallras  
för första gången. Den gallras sedan ytterligare  
en och ibland två gånger. 

Holmens skogar brukas utHållIgt. De årliga 
uttagen av virke uppgår till drygt 80 procent av 
tillväxten. 

naturanpassat skogsbruk. Holmens mål är  
att skogens biologiska mångfald ska bevaras. 
Cirka 20 procent av koncernens skogsklädda 
marker är helt undantagna från skogsbruk.

Inköpt vIrke . Holmen har rutiner för att spåra  
allt virke till sitt ursprung. Holmen kräver att in- 
köpt virke ska vara avverkat i enlighet med gäl- 
lande lagar och uppfylla koncernens miljökrav.   

Produkter ur hållbarhetsperspektiv

returpapper . Holmen använder retur-
papper vid pappersbruken i Braviken och 
Madrid. Produktionen i Madrid är helt 
baserad på returpapper. 

värmeenergI. Biobränslen och återvunnen 
värmeenergi står för drygt 70 procent av 
den värmeenergi som behövs vid tillverk-
ningen av Holmens produkter. 

elenergI. Egen vattenkraft samt mot-
tryckskraft vid bruken står för cirka en 
tredjedel av Holmens behov av elenergi. 
Resterande kvantiteter köps.

Tryckpapper
Tryckpapper tillverkas av granved och 
returpapper. Papperet används främst  
till dags- och veckotidningar, böcker och 
andra trycksaker. Tillverkningen orsakar 
liten miljöpåverkan, men kräver mycket 
elenergi. 

          Holmen tillverkar produkter och biobränsle av förnybara råvaror   
       från uthålligt brukade skogar. Produkterna fyller viktiga roller i samhället.  
     Papper och kartong kan antingen återvinnas som material och/eller  
   bioenergi. Utslitna trävaror är ett utmärkt biobränsle. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Produktsäkerhet  
– kartong
Iggesund Paperboards 
förpackningskartong tillver-
kas av enbart nyfiber. De 
kemikalier som används vid 
tillverkningen är godkända  
av miljömyndigheterna. 

Kartongen uppfyller kraven 
i internationella lagar om 
säkerhet, hygien, smak  
och lukt. 

Kartongen uppfyller också 
kraven i EU:s förpacknings-
direktiv om vikt, volym och 
återvinningsbarhet. 

Genom regelbundna kund-
enkäter följer Iggesund 
Paperboard hur kartongen 
används för att kunna åstad-
komma förbättringar.

holmen FoU
Holmens Forsknings- och 
utvecklingsverksamhet (FoU) 
är decentraliserad till affärs- 
områden och bruk. Enhe-
terna samarbetar i gemen-
samma frågor. Koncernstab 
Teknik arbetar för att utveckla 
kontakterna med den externa 
forskningen och påverka 
dess inriktning. 

Holmen satsar totalt cirka 
100 Mkr per år på FoU,  
varav omkring en fjärdedel 
utgörs av externa kostnader. 

Utveckling 
lägre energIFörbruknIng är ett prioriterat  
utvecklingsområde. Den nya massalinje som 
2008 startades vid Bravikens Pappersbruk 
förbrukar så här långt 15 procent mindre el än 
den tidigare linjen. Genom ytterligare utveck-
lingsarbete finns det goda möjligheter att nå en 
elbesparing på upp till 30 procent.  

mInskad vattenanvändnIng . Vid Holmen 
Paper Madrid pågår ett omfattande projekt 
inriktat på vattenbesparing (se sid 23). 

Också vid Bravikens Pappersbruk och  
Hallsta Pappersbruk är strävan att minska 
behovet av vatten.

bra tryckbarHet är ett viktigt konkurrensme-
del för tryckpapperskunderna. Holmen fokuse-
rar därför på att utveckla nya och förbättrade 
papperskvaliteter. 

bättre returFIberbaserat tryckpapper .  
Holmen strävar efter att ytterligare förbättra 
det returfiberbaserade tryckpapperet. Samti-
digt fortsätter arbetet för att öka utbytet och 
utvinna mer fibrer ur returpapperet. 

Kartong
Kartong tillverkas av tall-, gran- och björk-
ved. Produktionen orsakar liten miljöpåver-
kan. Iggesunds Bruk är näst intill självförsör-
jande på värmeenergi från biobränslen. Vid 
Workingtons Bruk används naturgas.

Kartongen används främst till konsument-
förpackningar och för grafiska ändamål. 
Kartong ger hygieniska förpackningar som  
är lätta och resurssnåla att transportera.

Utveckling
ytbeHandlIng . För att släta ut de mikrosko-
piska ojämnheterna mellan fibrerna bestryks 
kartongen med finkorniga mineralpartiklar. 
Bestrykningen ger kartongen bättre egenskaper 
för kvalificerat tryck. 

pappersFysIk . Kartongens förmåga att vikas, 
stansas och präglas är ett viktigt konkurrens-
medel. Detsamma gäller körbarhet, det vill 
säga hur snabbt och säkert kartongen låter  
sig tryckas och formas till förpackningar.

FIbermodIFIerIng är ett sätt att kemiskt eller 
mekaniskt öka cellulosafibrernas styvhet och 
bulkegenskaper. 

lägre vIkt. Av resurs- och miljöskäl är det 
viktigt att med bibehållen styrka, styvhet och 
tryckbarhet minska mängden fibrer och göra 
kartongen lättare.  

bIologIska barrIärmaterIal vidgar använd-
ningsområdet. Kartongen förses med barriär-
material mot fukt, fett och arom baserade på 
biologiska ämnen. Siktet är satt på att helt 
fasa ut oljebaserade material som till exempel 
polyeten. 

Förbättrade optIska egenskaper . Fokus 
ligger på att förbättra de optiska egenskaperna 
i kartongens ytskikt.  

Trävaror
Holmen tillverkar trävaror av talltimmer. De 
används främst till inredningsdetaljer som trä-
golv, paneler och möbler. Vid det nya sågverk 
som nu byggs i Norrköping kommer Holmen 
att tillverka konstruktionsvirke av grantimmer.

Att använda trä i byggnader istället för kli-
matpåverkande material som betong, stål och 
plast minskar samhällets utsläpp av koldioxid. 
Trävaror ”låser” också in koldioxid så länge 
produkterna används och de fungerar därmed 
som temporära kolsänkor.

Utveckling
torknIng av trävaror . Arbetet är inriktat på 
att eliminera defekter i form av torksprickor, 
deformering och liknande som ofta uppstår då 
trävaror torkas. 

mönsteranpassnIng. För att förstärka vissa 
virkesegenskaper och minimera andra utvecklar 
Holmen Timber sättet att såga stockarna. Bland 
annat handlar det om hur märgveden avlägsnas 
för att inte orsaka sprickor i slutprodukterna. 

med det nya sågverket tar Holmen steget in 
på den expansiva marknaden för konstruk-
tionsvirke. Det kommer att kräva särskilda 
utvecklingsinsatser. 

Andra typer av produkter
Holmen studerar möjligheterna att genom 
bioraffinering tillverka andra produkter än de 
traditionella av skogsråvara. Det handlar om 
att utnyttja de kemiska komponenterna och 
”sätta ihop dem” till nya biologiska material 
med ett brett användningsområde. Principen 
är att allt som idag görs med olja som bas i 
framtiden kan tillverkas av ved. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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handeln med utsläppsrätter  
är bra för klimatet…
Sedan 2005 gäller ett EU-system för han- 
del med utsläppsrätter för fossil koldioxid. 
Systemet berör anläggningar och företag  
som släpper ut koldioxid till atmosfären.

Efter en provperiod 2005–2007 blev 
systemet permanent 2008. För perioden 
2008–2012 är den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter mindre än under provperio- 
den, vilket ligger i linje med systemets  
intentioner. Inför den period som börjar  
2013 övervägs ett system som innebär att 
utsläppsrätter auktioneras ut istället för  
att delas ut fritt.  

Holmens anläggningar ingår i handelssyste-
met. Koncernen har satt mål för utsläppen av 
fossil koldioxid för år 2020 (se sid 7). 

… men det finns negativa bifeffekter
Holmen ser positivt på de initiativ som tagits 
för att bemästra klimatproblemen. Dock 
vänder sig koncernen mot att handelssystemet 
inte beaktar de indirekta effekter på elpriset 
som uppstått. I Sverige är produktionskostna-
derna förhållandevis låga eftersom huvud-
delen av elkraften produceras med hjälp av 
fossilfria energislag som vattenkraft och kärn-
kraft. Att producera el med fossila bränslen 
är dyrare, bland annat på grund av kravet på 
handeln med utsläppsrätter. Elpriset bestäms 
enligt den så kallade marginalprincipen vilket 
innebär att priset på den dyraste elkraften slår 
igenom på all el. 

Holmen välkomnar initiativ som syftar till att 
bryta den elprisdrivande effekt som handeln med 
utsläppsrätter inneburit.

Styrmedel inom klimatområdet

nästan dagligen kommer 
nya rapporter som befäster 
den rådande uppfattningen 
om att jordens klimat håller 
på att bli varmare. 

Nya lagar införs och olika typer av initiativ tas nu över hela världen för  
att komma till rätta med den pågående förändringen av jordens klimat.  
Bland annat har EU beslutat om klimat- och energimål för 2020.

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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energiskatter och frivilliga avtal 
En skatt på elkraft infördes i Sverige 2004.  
Genom den lag som infördes året därpå, 
Program för Energieffektivisering (PFE), kan 
elintensiva företag undvika skatten genom att 
spara energi och införa energiledningssystem. 
Lagens giltighet har efter ett första skede  
förlängts till och med 2014.
     Brittiska företag kan i enlighet med  
Climate Change Agreement (CCA) minska  
sin energiskatt med 80 procent.

Holmen har infört certifierade energilednings-
system vid alla svenska enheter och har program 
för att effektivisera användningen av energi. Före-
taget har därigenom kunnat minska kostnaderna 
för elskatt med cirka 20 Mkr per år.
 Ett energiledningssystem infördes 2008 vid 
Workingtons Bruk. Vid Holmen Paper Madrid  
infördes och certifierades ett energilednings-
system 2009. 

elcertifikat
Enligt svensk lag tilldelas den som producerar 
förnybar el ett elcertifikat för varje tillverkad 
MWh. Som förnybar el räknas sådan el som 
har sitt ursprung i uthålliga energikällor – ny 
vattenkraft och biobränsle. Elanvändarna 
är skyldiga att köpa ett visst antal sådana 
certifikat i förhållande till sin förbrukning, så 
kallad kvotplikt. När kvotplikten skärps ökar 
efterfrågan på förnybar el. Den elintensiva 
industrin är undantagen kravet på kvotplikt. 
Systemet har förlängts till 2030 samtidigt som 
ambitionsnivån höjts.

Holmen producerade under 2009 förnybar  
el som berättigar till elcertifikat vid de svenska 
bruken samt vid ett antal vattenkraftverk.  
Det redovisade resultatet för 2009 avseende 
elcertifikat var 71 (72) Mkr. 

eU:s klimatpaket
År 2008 fattade Europaparlamentet beslut om 
ett åtgärdsprogram på energi- och klimatom-
rådet. Det innebär att EU till 2020 ska minska 
utsläppen av växthusgaser med 20 procent 
jämfört med 1990.

Holmen ingår i en företagssektor som  
deltar i handelssystemet med utsläppsrätter  
för koldioxid. För dessa sektorer är kraven 
större. Utgående från nivån 2005 ska utsläp-
pen minska med 21 procent till 2020.

Andra viktiga EU-mål är att energian-
vändningen till 2020 ska effektiviseras med 

20 procent, den förnybara energins andel av 
energikonsumtionen ska öka till 20 procent 
och andelen förnybara drivmedel ska öka till 
10 procent. 

Holmen ser positivt på klimatpaketet som 
ligger i linje med de klimat- och energimål som 
gäller i koncernen och för branschen som helhet.

Fns klimatkonferens i Köpenhamn blev inte den framgång som många hoppats på. men den  
tydliggjorde att det krävs en omställning till förnybara och hållbara energislag för att klimat-
problemen ska kunna bemästras. 

K l I m at  o C h  h Å l l B a r h e t
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Ekonomisk utveckling

För Holmens del skedde produktionsbegräns-
ningarna främst inom Holmen Paper. Samtidigt 
var priserna relativt stabila och till och med 
positiva inom tryckpapper i Europa. Kostna-
derna var lägre än under 2008, främst genom 
lägre fiberkostnader. Vattenkraftproduktionen 
var något lägre än under ett normalår.

resultat 2009. Holmen-koncernens rörelse- 
resultat blev 1 620 (1 051) Mkr. I 2008 års  
resultat ingick jämförelsestörande poster med 
-361 Mkr. Förbättringen förklaras av högre pri-
ser för tidningspapper och kartong. Svag efterfrå-
gan medförde omfattande produktionsbegräns- 
ningar, vilket påverkade resultatet negativt.

holmen Paper
De totala leveranserna av tidningspapper till  
Europa sjönk med 14 procent jämfört med 2008. 
Efterfrågan var låg även utanför Europa, vilket 
medförde att de europeiska tidningspappers-
producenterna inte kunde utnyttja sin kapacitet 
fullt ut. Holmen Papers leveranser minskade med 
cirka 15 procent, vilket även var en effekt av att 
Wargöns Bruk och en av pappersmaskinerna vid 
Hallsta Pappersbruk stängdes under 2008. 

Konsumtionen av standard tidningspapper 
minskar i Europa. Holmen Paper arbetar med 
att minska andelen standard tidningspapper för 
att istället öka andelen förädlade produkter som 

till exempel MF Journal och bokpapper. Som  
ett led i en översyn av organisationen vid  
Bravikens Pappersbruk fattades under hösten 
2009 beslut om att minska personalstyrkan  
med 95 personer.

rörelseresultatet blev 340 (280, exklusive 
jämförelsestörande poster år 2008) Mkr. Resul-
tatförbättringen förklaras av högre försäljnings-
priser och lägre kostnader för virke och retur-
papper. Resultatet påverkades däremot negativt 
av det svaga marknadsläget som medförde 
omfattande produktionsbegränsningar och ökad 
försäljning utanför Europa. Högre energikost-
nader belastade resultatet.

Iggesund Paperboard 
Efterfrågan på färskfiberkartong i Europa mins-
kade med 9 procent under 2009. Marknaden 
började dock återhämta sig successivt mot slutet 
av året. Iggesund Paperboards leveranser var 
3 procent lägre under 2009 jämfört med före-
gående år. Under hösten genomförde Iggesund 
Paperboard prishöjningar för falskartong på den 
engelska marknaden. Prishöjningar har aviserats 
för övriga Europa 2010.

I december 2009 stängdes den ena av de två 
kartongmaskinerna permanent vid Iggesund  
Paperboards bruk i Workington. Samtidigt 
uppgraderas kapaciteten på den kvarvarande 

2009 var ett besvärligt år för Holmen. Efterfrågan sjönk med över 10 procent 
för både tryckpapper och kartong. Efterfrågan på trävaror sjönk också kraftigt.  
Det medförde omfattande produktionsbegränsningar.

Svag efterfrågan men högre priser

Rörelseresultat
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maskinen. Den nya lägre årskapaciteten om  
200 000 ton är bättre anpassad till mark-
nadens efterfrågan. Som en konsekvens av 
förändringen minskas personalstyrkan med 
knappt 100 personer.

rörelseresultatet blev 419 (320) Mkr. 
Genomförda prishöjningar påverkade tillsam-
mans med valutaeffekter resultatet positivt. 
Samtidigt belastades resultatet av produk-
tionsbegränsningar och höga tillverknings-
kostnader. Resultatet för 2009 påverkades 
också negativt av reserveringar och nedskriv-
ningar till följd av stängningen av den ena 
maskinen vid Workingtons Bruk. 

holmen timber  
Konsumtionen av sågade trävaror i Europa 
var lägre 2009 än under föregående år. Sam-
tidigt var tillgången på råvara begränsad för 
många sågverk. Tillsammans med den låga 
efterfrågan har detta medfört omfattande 
produktionbegränsningar bland europeiska 
producenter. Lågt utbud och låga lagernivåer 
har dock inneburit att marknadsläget för-
bättrats. Holmen Timber ökade under 2009 
sina leveranser med cirka 18 procent. Priserna 
på sågade trävaror har vänt uppåt sedan 
våren 2009 efter det kraftiga prisfallet från 
toppnivåerna i mitten av 2007.

Förutsättningarna för sågade trävaror 
ser bra ut på lång sikt, inte minst tack vare  
trävarornas goda klimategenskaper. Med det 
nya sågverket i Braviken, som kommer att 
tillverka konstruktionsvirke, stärker Holmen 
sin ställning på denna allt viktigare marknad.

rörelseresultatet blev 21 (13) Mkr.  
Högre leveranser och lägre råvarukostnader 
påverkade resultatet positivt samtidigt som 
den genomsnittliga prisnivån var lägre.

holmen Skog
Efterfrågan på timmer var fortsatt hög. De 
svenska virkespriserna föll i början på året 
men steg gradvis mot slutet av året. Holmen 
Skog fortsatte förberedelserna för virkesköp 
till Holmens nya sågverk i Braviken som 
kommer kräva stora virkesvolymer. 

rörelseresultatet uppgick till 605 (632) 
Mkr. Lägre virkespriser påverkade resultatet 
negativt.

holmen energi
Produktionen av elenergi i Holmens hel-  
och delägda vattenkraftverk var något lägre 
än under ett normalår. Under hösten startade 
produktionen vid den nya vattenkraftsta-
tionen i Iggesundsån, som ersätter tre äldre 
kraftverk.

Arbetet med utvärdering av nya energi-
källor fortsatte under året genom att bland 
annat inrätta en enhet för utveckling inom 
områdena bioraffinaderi, biobränslen och 
biodrivmedel. Holmen driver tillsammans 
med ett antal andra elintensiva företag  
VindIn som ska bygga och driva vindkraft-
verk. Den första vindkraftparken invigdes  
i slutet av året. 

rörelseresultatet ökade till 414 (327) 
Mkr som en följd av högre elpriser.

Försäljning till 
kunder 18 071 Mkr

Holmens verksamhet 2009 fördelad på intressenter 1)

Kunder

Leverantörer

Anställda

Långivare

Staten

Aktieägare

Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 

1) Baserat på koncernens resultaträkning.

Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m 

Löner och sociala kostnader

Räntor

Skatter

Nettoresultat

Styrelsens förslag till utdelning

18 071

-13 788

- 2 662

-255

-360

1 006

588

Mkr

Anställda

Aktieägare

76%

1%
2%

15%

6%

Långivare 

Leverantörer

Staten 

Finansiella mål 
Lönsam verksamhet skapar  
arbetstillfällen och gör det  
möjligt att köpa insatsvaror, 
betala skatter och lämna  
avkastning till ägare och  
finansiärer.

Lönsamheten är också en förutsätt-
ning för investeringar som gör att före-
taget kan utvecklas i linje med gradvis 
förändrade marknadsförhållanden. 
Holmen har därför ställt upp två finan-
siella mål som stödjer en långsiktig 
och hållbar ekonomisk utveckling:  

Finansiellt mål 1: Lönsamheten 
ska vara god och avkastningen på 
investerat kapital uthålligt överstiga 
marknadsmässig kapitalkostnad. Det 
innebär i korthet att en investering i 
Holmen ska vara minst lika bra som 
en genomsnittlig investering i annan 
verksamhet. Det ger Holmen tillgång 
till kapital för att växa och utvecklas. 

Avkastningen för 2009 låg i linje med 
avkastningsmålet. Med undantag för 
2008 har koncernen under en längre 
period uppnått sitt lönsamhetsmål.

Finansiellt mål 2: Holmen ska ha 
en stark finansiell ställning som gör 
det möjligt att fatta långsiktiga beslut 
oavsett hur konjunkturförutsättningar 
eller lånemöjligheter ser ut på kort sikt. 
Det innebär att skuldsättningen inte 
ska vara för hög och mätt som skuld-
sättningsgrad (finansiella nettoskulden 
i förhållande till det egna kapitalet) är 
målet att ligga inom intervallet 0,3–0,8.

Vid utgången av 2009 var Holmens 
skuldsättningsgrad 0,34.

aktieutdelning. Holmen har också 
en riktlinje för aktieutdelning som 
innebär att beslut om aktieutdelning 
ska grundas på en sammanvägning 
av koncernens lönsamhetssituation, 
framtida investeringsplaner och finan-
siella ställning. 

Styrelsen har till årsstämman 2010 
föreslagit en sänkt utdelning till  
7 kronor per aktie, vilket motsvarar 
4 procent av eget kapital. Under de 
senaste tio åren har den ordinarie 
utdelningen i genomsnitt uppgått till 
5 procent per år. Motivet till den före-
slagna sänkningen är att lönsamheten 
i branschen är pressad, främst för 
pappersprodukter. Koncernen genom-
för också satsningar genom att bland 
annat bygga ett nytt sågverk.

e K o n o m I S K  U t V e C K l I n G



3 8 h o l m e n  o c h  o m vä r l d e n  2 0 0 9

d e t ta  ä r  h o l m e n

Arbetssätt

Miljöansvar

Samverkansgrupper 

miljörådet verkar för att miljö-
policyn tillämpas samt bereder 
policyfrågor. Rådet består  
av miljöansvariga inom affärs-
områdena och bruken och  
leds av koncernens miljö- och 
hållbarhetschef.

energirådet beslutar om 
prissäkringar på el samt om 
elcertifikat och utsläppsrätter. 
Energirådet består av repre-
sentanter för berörda affärs-
områden och koncernstaber.

Klimatfrågorna hanteras 
främst av koncernstab Teknik. 
Ansvaret för energieffektivise-
ring ligger inom affärsområ-
dena. Koncernledningen följer 
upp koncernens klimat- och 
energimål.

Övriga samverkansgrupper 
på miljöområdet behandlar 
frågor om ledningssystem,  
kemikalier (REACH), vatten-
rening, transporter samt avfall.

Holmens miljöpolicy anger hur  
miljöansvaret i koncernen fördelas 
och hur miljöarbetet ska bedrivas. 
Verksamheten kontrolleras av  
miljömyndigheterna och lednings-
systemens certifierade revisorer.

Holmens mIljöpolIcy innehåller principer för 
miljöarbetet i koncernen och täcker merpar-
ten av de miljöaspekter som är relevanta för 
Holmen och dess intressenter.

mIljöansvar . Koncernens styrelse och VD 
samt cheferna för affärsområdena har ett 
övergripande ansvar för miljön. Det operativa 
miljöansvaret ligger hos plats- och skogs-
chefer. Koncernens miljöchef leder Holmens 
miljöråd och samordnar miljöinsatserna.

myndIgHetskontroll . Anläggningarna har 
miljötillstånd med villkor för bland annat 
utsläpp till luft och vatten. Den industriella 
verksamheten kontrolleras regelbundet av 
miljömyndigheterna. Den skogliga verksam-
heten kontrolleras av Skogsstyrelsen.

ledningssystem  
och skogscertifieringar
certIFIerade mIljölednIngssystem enligt 
ISO 14001 tillämpas vid alla enheter liksom  
i skogsbruket. Kvalitetsledningssystem finns 
vid alla tillverkande enheter och är certifie-
rade enligt ISO 9001.

certIFIerade energIlednIngssystem finns 
vid samtliga svenska enheter. Under 2009 
erhöll också Holmen Paper Madrid ett sådant 
system. Workingtons Bruk arbetar sedan början 
av 2008 enligt ett certifierbart ledningssystem. 

certIFIerade skogsbruksstandarder . 
Holmens skogsbruk är certifierat enligt de 
internationella standarderna PEFC och FSC.

kontroll av certIFIerIngarna . Alla certi-
fierade system kontrolleras regelbundet av 
externa, certifierade revisorer. Detta gäller 
också de certifieringar som finns för spår-
barhet av virke.

leverantörsbedömnIng . Under 2009 inför-
des ett system för värdering av leverantörer av 
varor och tjänster. Miljöansvar, kvalitetsfrågor 
och sociala aspekter ingår i värderingen. 
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Holmens verksamHet regleras av miljö-
myndigheternas villkor som också kontrol-
lerar att de uppfylls. Därutöver ställer 
också de certifierade ledningssystemen 
miljökrav. Systemen innehåller miljö- och 
energimål som regelbundet revideras och 
skärps med sikte på ständiga förbättringar. 
Ett urval av målen för varje enhet presente-
ras på Holmens hemsida.

prIorIterade mIljöaspekter utgörs av 
utsläpp till luft och vatten, buller samt av-
fall. Utvecklingen per ton slutprodukt har 
varit positiv under många år för samtliga 
miljöaspekter.

allt mIndre FossIl energI. Holmens 
användning av olja minskar, och därmed 
också utsläppen av växthusgaser. Vid 
de svenska enheterna är behovet av olja 
nu en tredjedel jämfört med 2005. De 
engelska och spanska bruken försörjs 
med energi från lokala kombikraftverk 
baserade på naturgas. Ur klimatsynpunkt 
är naturgas det bästa fossila alternativet 
till biobränslen.

under 2009 genomFördes flera miljö- 
relaterade åtgärder och utredningar.  
Här redovisas de viktigaste: 

  Koncernens totala utsläpp av fossil   
 koldioxid minskade med cirka 35  
 procent jämfört med 2008. Vid de   
 svenska enheterna minskade utsläppen  
 med cirka 55 procent. Detta resulterade  
 i 14 Mkr lägre koldioxidskatt jämfört  
 med 2008.

  Den nya massalinjen vid Bravikens   
 Pappersbruk gjorde att tillverkningens  
 specifika elbehov minskade med mellan  
 15 och 20 procent under 2009. Målet  
 är att nå 30 procents minskning.  

  Koncernens specifika energianvänd- 
 ning har sedan 2005 minskat med cirka  
 6 procent. Under 2009 försämrades  
 energieffektiviteten något på grund av  
 lägre kapacitetsutnyttjande.

  Energiledningssystemet vid Holmen  
 Paper Madrid certifierades. Samtliga  
 anläggningar i koncernen tillämpar nu  
 energiledningssystem. Koncernmålet är  
 därmed uppfyllt.

  Reningsanläggningen vid Iggesunds  
 Bruk kompletterades med en anlägg 
 ning för kemisk flotation. God status  
 i vattenmiljön utanför bruket säker- 
 ställs för lång tid framöver.

  Åtgärder i reningsanläggningen vid   
 Workingtons Bruk minskade utsläppen. 

  Ett nytt vattenkraftverk i Iggesundsån  
 togs i drift. Det ersätter tre äldre kraft- 
 verk på platsen.

  Holmen Skog satte upp fyra nya miljö- 
 mål sedan de tidigare målen uppnåtts.  
 De nya målen gäller: värdefulla våt- 
 marker och vattendrag, begränsa   
 körskador i skogsmark samt lägre  
 utsläpp av koldioxid vid avverkning.

 En kolanalys av Holmens verksamhet  
 visar att denna lämnar positiva kolspår 
  (Carbon Footprint) i atmosfären. Det 
  innebär att upptag av koldioxid och  
 substitutionseffekter överstiger de   
 utsläpp av fossil koldioxid som verk- 
 samheten orsakar. 

överskrIdanden . Vid några enheter över-
skreds riktvärdena för utsläpp till luft och 
vatten. Åtgärder vidtogs och miljömyn-
digheterna informerades.

Sedan produktionen vid Hallsta 
Pappersbruk minskats i slutet av 2008 
förändrades sammansättningen hos de 
restprodukter som bränns. Det gjorde att 
gränsvärdet för utsläpp av svaveldioxid 
riskerade att överskridas. Miljödomsto-
len gav därför tillstånd om att tillfälligt 
ändra villkoret för 2009. Holmen har nu 
vidtagit åtgärder för att 2010 klara det 
tidigare villkoret. 

klagomål . Ett fåtal klagomål över buller 
och lukt framfördes av närboende till 
några av fabrikerna liksom synpunkter 
på utförda eller planerade skogsavverk-
ningar. Samtliga klagomål och synpunkter 
hanterades enligt reglerna i de certifierade 
miljöledningssystemen. 

Miljöarbete 2009

Holmens miljöpåverkan har  
gradvis minskat genom en rad 
olika åtgärder under lång tid. 
Av klimat- och resursskäl ökar 
ansträngningarna att förbättra 
energieffektiviteten och minska 
användningen av olja. 

Stavträsket i Västerbotten, en restaurerad våtmark. För att gynna fågellivet samarbetar holmen 
sedan tio år med Svensk Våtmarksfond om att anlägga/restaurera våtmarker. det är ett prioriterat 
miljömål att skapa minst en våtmark per år på koncernens marker. 

Klimat- och energimål  
  Användningen av fossila bräns- 

 len ska till 2020 minska med  
 90 procent i de svenska verksam- 
 heterna jämfört med 2005.

  Koncernens specifika energian- 
 vändning ska till 2020 minska med  
 15 procent jämfört med 2005.

  Tillväxttakten i Holmens skogar  
 ska ökas med 25 procent inom  
 30 år jämfört med 2006. 

  Uttag och leveranser av biobräns- 
 len ska ökas med 1 TWh fram till  
 2020 jämfört med 2006.

m I l J Ö a n S V a r
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Användningen av olja fortsatte att minska. Sedan 2005 har de svenska  
enheternas utsläpp av fossil koldioxid kunnat minskas med nästan  
65 procent. Under året minskade också Holmens totala utsläpp till vatten  
genom ett flertal åtgärder, bland annat en ny reningsanläggning i Iggesund. 
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Utsläpp och avfall 2009

FossIl koldIoxId. Koncernens totala utsläpp 
minskade med cirka 35 procent jämfört med 
2008. Vid de svenska enheterna minskade ut-
släppen med cirka 55 procent. Den pågående 
omställningen från olja till biobränslen och 
energieffektiviseringar var de huvudsakliga 
orsakerna. 

svaveldIoxId. Koncernens totala utsläpp 
minskade med 15 procent. Främst berodde 
detta på nedläggningen av Wargöns Bruk i 
slutet av 2008. Per ton slutprodukt ligger 
utsläppen på samma nivå som året innan.

stoFt. Koncernens totala utsläpp minskade 
med cirka 30 procent. Nedläggningen av 
Wargöns Bruk samt de förändrade produk-
tionsförhållandena vid Hallsta Pappersbruk 
bidrog till detta.

deponerat avFall . Mängden avfall till 
deponi fortsatte att minska, både totalt och 
per ton slutprodukt. Jämfört med 2002 är 

cod, suspenderande ämnen, kväve ocH 

FosFor . Holmens utsläpp av samtliga dessa 
ämnen minskade både totalt (20–30 procent) 
och per ton slutprodukt (10–20 procent)  
jämfört med 2008.

Den nya reningsanläggningen för kemisk 
flotation vid Iggesunds Bruk som togs i drift  
i slutet av 2009 medförde att utsläppen av  
kemiskt syreförbrukande ämnen (COD)  
minskade med drygt 20 procent jämfört  
med året innan. 

Åtgärder i reningsanläggningen vid  
Workingtons Bruk minskade utsläppen av  
suspenderande ämnen med 25 procent  
jämfört med 2008. 

kväveoxIder . Utsläppen minskade både vid 
Hallsta Pappersbruk och Bravikens Pappers-
bruk på grund av ett lägre behov av energi 
för ångproduktion. De totala utsläppen från 
koncernen ökade dock jämfört med året innan 
på grund av marknadsrelaterade stopp vid  
Holmen Paper Madrid och därmed mindre 
stabil drift i kraftvärmeanläggningen. 

Avfall

Utsläpp till vatten

Utsläpp till luft

minskningen drygt 70 procent. Idag utnytt-
jas 98 procent av avfallet som energi eller 
nyttiggörs på annat sätt (se sidan 44).

m I l J Ö a n S V a r
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Holmens industriella verksamhet  
kräver tillstånd från miljömyndig-
heterna i respektive land. På samma 
sätt finns andra myndigheter och 
certifieringsorgan som kontrollerar 
att skogsbruk och virkeshandel sker 
inom ramen för lagar och överens-
komna regler.

Tillstånd och certifieringar

eu:s Ippc-dIrektIv (Integrated Pollution  
Prevention Control) är ett fundament i 
unionens miljölagstiftning. I Sverige är IPPC:s 
formella krav uppfyllda genom Miljöbalken 
(1999). Tillstånden för de anläggningar i  
Sverige som har tillstånd enligt Miljöskydds-
lagen har anpassats till IPPC enligt riktlinjer 
som utfärdades 2004.

certIFIerIngar . Holmen tillämpar certifie-
rade system för miljö-, energi- och kvalitets- 
ledning samt skogsskötsel. Systemen är inte-
grerade i verksamheten och revideras årligen 
av såväl intern som extern expertis.

Iso 14001 ocH Iso 9001 är internationella stan-
darder för miljöstyrning och kvalitetsledning.

ss 627750 ocH une 216301 är den svenska res-
pektive den spanska standarden för införande 
av energiledningssystem vid energikrävande 
anläggningar.

Fsc – Forest Stewardship Council – är ett  
internationellt system för skogscertifiering, 
som stöds av flera miljöorganisationer.

peFc – Programme for the Endorsement of 
Forest Certification schemes – är ett från 
början europeiskt system för skogscertifiering, 
som nu tillämpas globalt.

spårbarHetscertIFIerIngar innebär att  
virke som används vid de certifierade anlägg-
ningarna kan spåras till sitt ursprung.

andelen certIFIerat vIrke till industrierna 
varierar med tillgången i området. Holmen 
Skogs spårbarhetscertifiering (FSC Controlled 
Wood) innebär en försäkran om att även det ej 
certifierade virket inte är avverkat olagligt eller 
i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, 
inte kommer från kontroversiella källor, inte är 
genmodifierat och inte kommer från natur-
skogar som omvandlats till plantager.

certIFIkat för ledningssystemen och  
skogsstandarderna finns på   
www.holmen.com

tillstånd från myndigheter, år

Hallsta Pappersbruk Miljöskyddslagen 2000
Bravikens Pappersbruk Miljöbalken 2002
Holmen Paper Madrid IPPC 2006
Iggesunds Bruk Miljöskyddslagen1) 2003
Tillverkningen i Strömsbruk Anmälningspliktig verksamhet med tillsyn av kommunen 2007
Workingtons Bruk IPPC 2002
Arkningsanläggningarna Kräver tillstånd bara för ett fåtal parametrar –
Skärnäs Terminal Miljöbalken 1999
Iggesunds Sågverk Miljöskyddslagen1) 1994
Holmen Energi Tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler) –
1) Arbete med att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken påbörjades under 2009.

Certifieringar, år ISo 14001 SS 627750 ISo 9001

Hallsta Pappersbruk 2001 2005 1993
Bravikens Pappersbruk 1999 2006 1996
Holmen Paper Madrid 2002 2009 2000
Iggesunds Bruk2) 2001 2005 1990
Workingtons Bruk 2003 2008 1990
Iggesunds Sågverk 1999 2006 1997
Holmen Skog 1998 – –
1) Certifiering gjord mot SS 627750 och UNE 216301.
2) Certifieringarna inkluderar tillverkningsenheten i Strömsbruk och Skärnäs Terminal.
3) Energiledningssystemet infört. Certifiering sker då internationell standard fastställts.

Skogscertifieringar, år FSC PeFC

Holmen Skog 1998 2003

Spårbarhetscertifieringar, år FSC PeFC

Hallsta Pappersbruk 2008 2007
Bravikens Pappersbruk 2008 2009
Iggesunds Bruk 2007 2007
Workingtons Bruk 2005 –
Iggesunds Sågverk 2005 2004
Holmen Skog 2007 –
Holmen Mets 2007 –
1) Hallsta Pappersbruk och Bravikens Pappersbruk har ett gemensamt certifikat för FSC Mixed.

miljöcertifierad skog i Sverige 2009 areal, miljoner hektar andel av all skog, %

FSC, skogsföretag 9,1 40
FSC, privata skogsägare 1,4 6
PEFC, skogsföretag 2,9 13
PEFC, privata skogsägare 3,4 15
totalt 12,9 56
Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifierade skogar.

andel certifierat virke till holmens anläggningar 2009, %

Hallsta  
Pappersbruk

Bravikens  
Pappersbruk

Iggesunds  
Bruk

Workingtons 
Bruk

Iggesunds  
Sågverk

FSC 28 9 32 100 49
PEFC 25 9 27 – 28
totalt 28 10 33 100 49

varav från  
Holmens skogar 11 5 24 – 36

Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifierade skogar.
Sifferunderlaget bygger på både verifierade och uppskattade volymer. Den förhållandevis låga andelen certifierat virke  
från egen skog förklaras av att merparten av Holmens skogar ligger i norra Sverige. Se också sid 20. 
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miljöingenjör olle Bergerståhl och 
miljöchef agneta lindemo-larsson 
i den nya kemiska reningsanlägg-
ningen vid Iggesunds Bruk. Inves-
teringen uppgick till 256 mkr. 

miljöinvesteringar, mkr 2009 2008 2007

direkta (utsläppsbehandlande) 127 92 6

Integrerade (utsläppsförebyggande) 3 36 14

el- och värmebesparande 34 396 189

totalt 164 524 209

miljökostnader, mkr 2009 2008 2007
Interna och externa1) 197 224 198

Kapital 82 90 82

miljöskatter och avgifter 35 60 62

Skogsbruk 60 60 60

totalt 374 434 402

1) Samtliga affärsområden samt miljöfunktionen vid koncernstab Teknik.

miljörelaterade intäkter, mkr 2009 2008 2007
Utsläppsrätter 24 18 1

elcertifikat 71 72 49

värme till fjärrvärmenät 5 5 3

Avfall för återvinning och nyttiggörande 11 13 9

totalt 111 108 62

1) Uppgiften är korrigerad.

miljöinvesteringar
dIrekta . Kostnader för utsläppsbehand-
lande investeringar, till exempel olika typer 
av reningsutrustning.

Integrerade . Kostnader för utsläppsföre-
byggande investeringar. Till exempel kan  
det handla om att äldre processutrustning 
byts mot ny med bättre miljöprestanda.

el- ocH värmebesparande . Kostnader för 
investeringar som syftar till hushållning av 
el- och värmeenergi.

miljökostnader
Interna ocH externa . Inkluderar kostnader 
för personal, drift av reningsutrustning,  
avfallshantering, underhåll, tillsyn, miljö-
administration, utbildning, markundersök-
ningar och miljökonsulter.

kapItalkostnader . Avskrivningar för  
till exempel reningsutrustning. 

mIljöskatter ocH avgIFter . Till exempel 
skatt på deponerat avfall, koldioxidskatt 
och avgift för utsläpp av kväveoxider.

Kommentarer
direkta, utsläppsbehand-
lande investeringar. 
90 procent av kostnaderna gäl-
ler byggandet av en anläggning 
för rening av avloppsvatten vid 
Iggesunds Bruk.

el- och värmebesparande 
investeringar. Merparten av 
det angivna beloppet avser  
den nya massalinjen för ter-
momekanisk massatillverkning 
vid Braviken som startades i 
slutet av 2008. En stor del av 
kostnaderna för detta projekt  
är förda på 2008. Kostnader  
för energibesparande åtgärder  
i Hallsta Pappersbruk,  
Holmen Paper Madrid och  
Iggesunds Bruk ingår också  
i angivet belopp för 2009.

Interna och externa miljö-
kostnader. De ökade kostna-
derna för 2008 berodde på ar-
betet vid Holmen Paper Madrid 
med anledning av utvecklings-
projektet om användning och 
besparing av vatten. 

miljöskatter och avgifter.  
Vid de svenska enheterna mer 
än halverades användningen 
av olja under 2009 i förhållande 
till 2008. Det resulterade i att 
inbetald koldioxidskatt också 
halverades för 2009 för att 
detta år uppgå till cirka 14 Mkr. 
Kostnader för inköpt vatten till 
och avfallshantering vid Holmen 
Paper Madrid utgör också vik-
tiga delar av angivet belopp.

Miljöskyddskostnader

Holmen redovisar miljöskydds-
kostnader i enlighet med Statis-
tiska Centralbyråns (SCB) riktlinjer. 

skogsbrukets mIljökostnader beräknas 
som värdet på det virke som av miljöskäl inte 
avverkas. Miljöåtgärderna i Holmens skogsbruk 
innebär att cirka tio procent av den produktiva 
skogsmarksarealen undantas från brukande och 
att således cirka tio procent av den möjliga voly-
men inte tas ut. Det årliga bortfallet av intäkter 
värderas till cirka 60 Mkr.

Intäkter
Holmens anläggningar ingår i handelssyste-
met med utsläppsrätter samt i handeln med 
elcertifikat. Under 2009 erhölls miljörelaterade 
intäkter från de båda systemen.

FörsäljnIng av värme ocH avFall . Överskott 
av värmeenergi som finns vid några anlägg-
ningar såldes under 2009 till kommunala 
fjärrvärmenät.

Vid tillverkningen uppkommer olika typer 
av avfall. Stora delar av detta avfall kan 
återvinnas och nyttiggöras. Flera anläggningar 
sålde under 2009 sådant material till externa 
användare.

Straffavgifter
Överskridande av myndigheternas tillåtna 
nivåer för utsläpp kan rendera straffavgifter 
för det företag som orsakar utsläppet. Holmen 
orsakade inte några utsläpp som ledde till 
sådan påföljd under 2009.

1) 1)
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Holmens affärsområden ansvarar för transpor-
terna av produkter från bruken till kunderna. 
Holmen Skog organiserar transporterna till 
industrierna av virke från skogen och import-
länderna. Virkestransporterna i Storbritannien 
organiseras av bruket i Workington. För trans-
porter av övriga råvaror och förbrukningsmate-
riel ansvarar normalt respektive leverantör.

långtIdscHartrade Fartyg står för drygt 
hälften av det totala transportarbetet (tonki-
lometer) i Holmen. Lastutnyttjandet i fartygen 
är högt. De används också för transporterna 
av returpapper till Sverige.

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

lastbIlar är det huvudsakliga transportmedlet 
för virkestransporter. Mellan de europeiska 
hamnterminalerna och kunderna är lastbilar 
oftast det enda alternativet. Samma sak gäller 
vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten 
och kunden.

Så arbetar holmen  
med transportmiljöfrågorna
transportutsläpp. Holmen strävar efter att 
effektivisera transporterna och minska deras 
miljöpåverkan. Transportmiljögruppen sam-
manställer data som ger underlag till förbätt-
ringar.

logIstIkutrednIng. Under 2009 startades ett 
stort logistikprojekt som avslutas under 2010. 
Syftet är att genom nya transportlösningar 
minska såväl miljöpåverkan som kostnader.

mIljöeFFektIvare Fartyg . Ett av Holmen Pa-
pers långtidschartrade fartyg är idag utrustat 
med katalysator, vilket minskar utsläppen av 
kväveoxider. Från 2010 kommer tre av fyra 
fartyg att ha sådan utrustning.

Alla fartyg som Holmen utnyttjar drivs med 
olja som uppfyller det krav på mindre än 1,5 
procent svavelhalt som gäller för Östersjö- och 
Nordsjöfart. Holmen kommer att anpassa far-
tygen så att framtida krav på lägre svavelhalt 
kan uppfyllas. 

Transporter

Holmen arbetar fortlöpande med att effektivisera transporterna  
av råvaror och produkter samt begränsa deras miljöpåverkan.  
Uppföljning av transportdata ger underlag till förbättringar.

holmens transporter 
inom europa
Holmens transporter har kartlagts 
vid två tillfällen, 2004 och 2007.  
En ny kartläggning görs för verk-
samheten 2009 och redovisas på 
Holmens webbplats under 2010. 

I tabellen nedan redovisas för-
delningen mellan olika transportslag 
för åren 2004 och 2007 samt be-
räkningar av de utsläpp av koldioxid 
som transporterna orsakat.

mellan 2004 och 2007 ökade 
produktionen med cirka 14 procent, 
främst på grund av den nya pap-
persmaskinen vid Holmen Paper 
Madrid. Det medförde i sin tur att 
koncernens totala transportbehov 
ökade. Nedläggningen av Wargöns 
Bruk minskar åter transportbehovet, 
vilket får genomslag i beräkningarna 
för 2009.

det totala transportarbetet  
i Holmen (råvaror, produkter och 
avfall) uppgick 2007 till cirka 5,5 
miljarder tonkilometer. För 2009 
bedöms siffran bli något lägre.  

I ett branschgemensamt projekt testas en specialbyggd fordonskombination  
med avsikten att öka antalet travar från tre till fyra vid virkestransporter. 

Holmen skog arbetar sedan länge med 
att minimera transportarbetet genom 
flödesoptimering och virkesbyten med 
andra skogliga aktörer. Under 2009 har 
lägesbyte av betydande volymer skett 
mellan norra och södra Sverige. Företaget 
medverkar också i branschprojektet En 
trave till som syftar till att med bibehål-
let axeltryck öka lastkapaciteten hos 
virkesbilarna. 

elHybrIdskotaren el-Forest minskar 
bränsleåtgången för transporter i skogen 
med mellan 30 och 50 procent. Det första 
exemplaret i en testserie om tre har med 
mycket goda resultat utprovats i praktisk 
drift. Holmen har beställt ett exemplar 
som levereras under 2010.

koncernens tjänsteresor kartläggs 
med mål att minska omfattningen och 
därmed deras miljöpåverkan. En rese-
policy färdigställdes under 2009 som 
inkluderar miljöaspekter på resandet.

mInskade utsläpp av koldIoxId. Holmen 
deltar i det branschgemensamma arbetet 
med att minska transporternas klimatpå-
verkan. Målet är att minska utsläppen av 
fossil koldioxid från transporterna med 
20 procent till 2020 och att gemensamma 
hållbarhetskriterier vid upphandling av 
transporter utarbetas senast 2010. 

 transporter 
inom europa, andel av alla transporter, %

2007 2004
Båt 54 62
Bil 39 34
Tåg 7 4
Utsläpp koldioxid, 
kg per ton 
slutprodukt 79,3 82,2
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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 hante-
ringen är så kostnadseffektiv som möjligt.

Källsortering tillämpas vid alla enheter.  
Anställda och entreprenörer utbildas fortlö-
pande i avfallsrutinerna. 

En koncerngemensam grupp arbetar med 
att finna miljömässigt bra användning för det 
avfall som uppstår. Under 2009 har ytterligare 
fokus lagts på att finna alternativa använd-
ningsområden för avfall. 

aktuella frågor
Holmen fortsätter samarbetet med Värme-
forsk för att utveckla metoder och teknik för 
miljöriktig användning av förbränningsaskor. 
Kontraktsperioden sträcker sig fram till och 
med 2011.

Iggesunds bruk . Under året avregistrerades 
bruket från skatt på avfall eftersom det nu-
mera inte skickar något produktionsavfall till 
deponi. Aska, grönlutsslam, renserigrus och 
fällningsslam används som konstruktionsma-
terial för sluttäckning av brukets egen deponi.

En anläggning för kemisk rening av av-
loppsvatten uppfördes under året i syfte att 
ytterligare rena avloppsvattnet. Den kemiska 
reningen genererar cirka 18 000 ton slam 
årligen. Slammet mellanlagras i väntan på en 
utredning om lämplig avsättning. De alter-
nativ som studeras är att använda det som 
biobränsle, för att utvinna biogas eller som 
konstruktionsmaterial.

Hallsta pappersbruk . Den aska som uppstår 
vid förbränningen av biobränslen används i 
stor utsträckning till vägbyggnad och liknan-
de. Under 2009 användes ökande kvantiteter 
till att täcka brukets deponi. 

Det slam som uppstår vid brukets vat-
tenrening används i ungefär lika delar till 
jordproduktion respektive energiutvinning. 
Under 2009 ökade andelen bioslam vilket gör 
det svårare att avvattna och förbränna. En 
utredning pågår med mål att öka torrhalten 
till tidigare nivåer. 

Holmen paper madrId. Det slam som bildas 
vid avsvärtningen av returpapper används av 
externa företag som bindemedel vid tillverk-
ning av byggstenar. Slammet används också 
för jordbruksändamål. 

I och med att produktionen vid bruket 
ökat under senare år har också behovet av  
returpapper ökat. Detta genererar i sin tur 
mer avfall i form av slam och bland annat 
plast. Flera projekt pågår för att finna an-
vändningsområden för dessa avfall.

pappersbruken I bravIken ocH madrId. 
Metaller i form av häftklamrar och emballa-
getråd sorteras ut i returpappersprocessen och 
säljs externt för återvinning.

Vid Bravikens Pappersbruk används retur- 
pappersslam som täckmaterial vid en extern 
deponi. På grund av att brukets behov av olja 
minskat mycket kraftigt har det avfall som 
uppstår vid rökgasreningen mer än halverats. 

Ett projekt pågår med syfte att förbättra 
hanteringen av slam och rejekt från returpapper.

Fyra kategorier avfall 
Det avfall som uppstår vid 
tillverkningen kan delas in i 
fyra kategorier:

Brännbart avfall som 
nyttiggörs. Används hu-
vudsakligen för att framställa 
värmeenergi på bruken eller 
i externa värmeanläggningar.

avfall för olika använd-
ningsområden. Under 
de senaste åren har flera 
projekt genomförts med 
syfte att finna alternativa 
användningsområden för 
det avfall som uppstår. 

Vissa avfallstyper, till exem-
pel slam från reningsanlägg-
ningar, kan efterbehandling 
användas som jordförbätt-
ringsmedel. Förbrännings-
aska har använts som väg- 
byggnadsmaterial, jord-
förbättringsmedel och till 
täckning av deponier.

avfall som deponeras. 
Som följd av lagstiftning och 
arbetet med att finna alter-
nativa användningsområden 
har mängden deponerat 
avfall minskat med nästan 
70 procent sedan 2002.

Farligt avfall utgörs bland 
annat av spilloljor, kemika-
lierester, lysrör och liknande. 
Det farliga avfallet tas om 
hand av auktoriserade  
företag för återvinning.  
En del destrueras under 
kontrollerade former.

Avfall

Vid tillverkningen av Holmens produkter uppstår olika typer av avfall.  
Merparten återvinns eller utnyttjas som energi. Sedan 2000-talets början  
har mängden avfall till deponi minskat med nästan 70 procent.

Avfall %

Brännbart avfall som nyttiggörs
– Bark, vedrester, returpappersavfall

Avfall för olika användningsområden
– Aska och reningsslam

Avfall som deponeras

Farligt avfall
– Spillolja, kemikalier mm

Som ett resultat av Holmens arbete med att nyttiggöra avfall har andelen deponerat avfall minskat till bara 2 procent

57%

41%

2 %

< 0,1%

Fördelning av holmens avfall
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EUs regelverk för kemikalier (REACH) 
infördes 2007. Holmen arbetar syste-
matiskt för att uppfylla dess krav.

Kemikalier är nödvändiga i tillverkningen 
av papper och kartong för att bland annat 
ge produkterna specifika egenskaper. Vissa 
kemikalier används i stora mängder, medan 
andra förekommer i bara små kvantiteter.

endast godkända kemIkalIer . Kemikalie-
grupper finns vid samtliga Holmens enheter. 
Kemikalier bedöms ur flera aspekter, bland 
annat teknisk funktion, produktsäkerhet, 
arbetsmiljö och yttre miljö.

Holmen arbetar kontInuerlIgt med att 
utveckla och förbättra den gemensamma 
databas för kemikalier som finns inom  
koncernen. Arbetet sker i nära samarbete 
med de företag som levererar kemikalierna.

Holmen redovIsar varje år den full- 
ständiga användningen av kemikalier till  
miljömyndigheterna.

eu-FörordnIngen reacH skärper kraven  
på tillverkare och importörer av kemika- 
lier att bedöma hälso- och miljörisker.  
Koncernen arbetar för att uppfylla kraven  
i REACH, bland annat har ett REACH- 
nätverk utvecklats. Holmen följer utveck-
lingen på området via branschorganisatio-
nerna i Sverige, Storbritannien och Spanien.

Den svenska miljöbalken har tydliga regler 
för hur områden som är förorenade av tidi-
gare verksamheter ska hanteras. Vid några av 
koncernens nedlagda industrier finns mark-
föroreningar som kräver undersökningar där 
miljö- och hälsorisker bedöms. Eventuellt 
kommer också åtgärder att behövas. 

Arbetet genomförs i samråd med miljö-
myndigheterna. Ansvaret för efterbehandling 
fastställs efter noggranna bedömningar ur 
ansvars- och skälighetssynpunkt. 

nedlagda sågverk
För att förhindra röta och insektsangrepp i 
trävarorna var det tidigare praxis vid svenska 
sågverk att använda olika typer av trä-
skyddsmedel. Flera av dessa visade sig senare 
vara miljömässigt olämpliga och är sedan 
länge förbjudna.  

Vid koncernens tidigare sågverk Håsta-
holmen, Stocka och Lännaholm användes 
sådana träskyddsmedel. Det innebär att delar 
av de före detta industriplatserna fortfarande 
är förorenade. På dessa sågverksplatser pågår 
markundersökningar och utredningar om 
lämpliga åtgärder för efterbehandling. 

nedlagda sulfitfabriker
Marken vid sulfitmassabruk innehåller van-
ligtvis föroreningar som är karaktäristiska 
för sådan verksamhet. Vid de flesta sulfit-
massabruk uppstod avfall i form av kisaska. 
Sådan aska innehåller metaller och användes 
ofta som utfyllnadsmaterial. Vid en del bruk 
tillverkades också blekningskemikalier. 

För Holmens del pågår utredningar i 
Strömsbruk, Loddby och Domsjö.  

Produktionen vid Wargöns Bruk, där det 
tidigare fanns en sulfitfabrik, lades ner i slutet 
av 2008. I samråd med tillsynsmyndigheten 
har Holmen under 2009 undersökt förekom-
sten av föroreningar på platsen. Undersök-
ningarna avslutas under 2010.

nedlagt träsliperi
Vid det sedan länge nedlagda Bure träsliperi 
impregnerades pappersmassan med ett  
bakteriedödande medel som kan ha föro-
renat marken på platsen och bottnarna i 
fjärden utanför fabriken. 

Holmen påbörjade under året en översikt-
lig undersökning av miljösituationen på det 
tidigare industriområdet. 

Kemikalier

Avslutade verksamheter
Under 2009 hanterade Holmen ett antal ärenden  
om markföroreningar vid nedlagda industrier. 

Buller
Buller är en viktig del av 
miljöarbetet vid Holmens 
anläggningar. Genom olika 
åtgärder kan bullerstörningar 
i närliggande områden  
begränsas eller elimineras.

Holmen mäter kontinuerligt bull-
ret vid anläggningarna. Genom att 
beakta buller när äldre utrustning 
ersätts med ny och genom buller-
dämpande åtgärder har bullernivå-
erna vid Holmens enheter minskat. 
Samtliga enheter ligger idag under 
de tillåtna värdena i miljövillkoren. 

aktuella frågor 2009 
Iggesunds bruk . De bullerdäm-
pande åtgärder som genomfördes 
under året innebär att miljövillko-
ret nu klaras.

skärnäs termInal . Åtgärder har 
genomförts efter myndigheternas 
krav för att minska bullret natte-
tid. Nu klaras miljövillkoret.

WorkIngtons bruk . Ett program 
för att minska bullret har arbetats 
fram tillsammans med myndig- 
heterna och närboende. En av 
kartongmaskinerna lades ned i 
slutet av året. En ny bullerutred-
ning genomförs under 2010. 

Hallsta pappersbruk . Den 
bullermätning som genomfördes 
under året gav besked om att 
miljövillkoret klaras. 

Holmen paper madrId. I början 
av 2010 kommer bullerdämpande 
åtgärder att vidtas i närheten av 
det utbyggda värmekraftverket på 
fabriksområdet.

Siripassorn Johansson är 
praktikant i laboratoriet 
för kemisk massa och 
miljö vid Iggesunds Bruk. 
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Viktiga frågor som rör de anställda samord-
nas i ledningsgruppen för HR. Denna består 
av personalchefer från de större affärsområ-
dena och leds av koncernens personaldirektör. 
Vid de större enheterna finns personalchefer 
samt HR-specialister. 

hr-processen 
Arbetet vid koncernens personalavdelningar 
utgår från Holmens personalpolicy och 
HR-strategi. Tonvikten ligger på kompe-
tensförsörjning, ledarskap och organisation. 
Resultaten följs via nyckeltal och med- 
arbetarundersökningen Holmen Inblick.  
HR-frågorna ingår som en naturlig del i  
koncernens verksamhetsplan. 

Policyer 
Holmens samlade HR-policyer utgör koncer-
nens syn på personalpolitiken. Alla koncern-
övergripande HR-policyer har tagits fram 
tillsammans med, eller har förankrats med,  
de fackliga organisationerna.

Merparten av dem är tillgängliga på        
www.holmen.com under Hållbarhet och 
därefter Socialt ansvar.  

  Personalpolicy 
  Arbetsmiljö 
  Jämställdhet 
  Lönesättning 
  Intern arbetsmarknad  
  Rekrytering 
  Utlandstjänst 
  Pensioner 
  Resor. 

Alla policyer revideras vart tredje år.  
Under 2010 kommer jämställdhetspolicyn  
att revideras.

arbetsmiljö, brand och säkerhet 
Frågor inom dessa områden hanteras av en  
koncerngemensam grupp bestående av spe-
cialister från affärsområdena. Gruppen har 
initierat åtgärder och rutiner för att minska 
antalet arbetsolyckor och bränder.

Holmens personalpolitik är inriktad på att utveckla såväl medarbetarskap 
som ledarskap och organisation. Arbetet styrs av lagar, avtal och ett antal 
interna policyer.

Arbetssätt

lagar och avtal
Det finns en rad lagar och  
avtal som reglerar den svenska 
arbetsmarknaden. Liknande  
lagar finns också i Stor- 
britannien, Spanien och Neder-
länderna: 

  Arbetsmiljölagen 

  Arbetstidslagen 

  Lag om facklig förtroende-  
 mans ställning som reglerar   
 föreningsrätt och former  
 för fackligt inflytande

  Lagen om medbestäm-  
 mande

  EU-lag om diskriminering

  Avtal mellan branschorgani-  
 sationen Skogsindustrierna   
 och fackliga organisationer

 Lokala avtal mellan Holmen   
 och fackliga organisationer.

Begreppet hr
Personalfrågorna i Holmen 
samordnas under det interna-
tionellt etablerade begreppet 
HR (Human Resources). Detta 
poängterar personalarbetets 
direkta koppling till företagets 
affärsidé.  

Socialt ansvar
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Holmens nya HR-system förenklar och effek-
tiviserar personalarbetet i koncernen. En stor 
fördel är möjligheterna att följa upp de mål 
som gäller inom HR-området. Inte minst får 
koncernens HR-specialister mer tid för strate-
giska uppgifter. Systemet är ännu så länge  
bara igång vid de svenska enheterna. 

hr-mål 
Sedan flera år arbetar Holmen med strate-
giska mål för HR-arbetet. Målen omfattar 
hela koncernen.

  Humankapital, förutsättningarna att  
 göra ett bra arbete

  Ledarskap 

  Medarbetarsamtal 

  Arbetsolyckor 
  Kvinnliga chefer. 

Därutöver finns nyckeltal som följs månads-
vis via HR-systemet och kompletteras med 
resultaten från medarbetarundersökningarna. 
Nyckeltalen analyseras och brister leder till 
åtgärdsplaner.

måluppfyllelse 2009
För 2009 omfattade vissa mål endast de 
svenska enheterna men från 2011 gäller de 
hela koncernen. 

Index För HumankapItal ökade till 623 (601) 
totalt för koncernen. För de svenska enheterna 
var resultatet 650 vilket kan jämföras med må-
let 635. För de utländska enheterna hade ännu 
inte något mål satts upp och resultatet blev 565. 

ledarskapsIndex förbättrades till 58 (56) 
totalt för koncernen. Enheterna utanför Sverige 
nådde 60, medan resultatet vid de svenska en-
heterna stannade vid 57, jämfört med målet 60.

medarbetarsamtal . Andelen genomförda 
medarbetarsamtal var 62 procent för koncer-
nen. För de svenska enheterna var resultatet 67 
procent, vilket kan jämföras med målet som 
var 100 procent. Enheterna utanför Sverige 
nådde 51 procent. Andelen genomförda samtal 
är högt för tjänstemän men lågt för arbetare.  

arbetsolyckor . Antalet arbetsolyckor med  
frånvaro i koncernen per 1 000 anställda 
sjönk från 38 till 31. Detta är dock långt över 
målet 10. 

kvInnlIga cHeFer . Andelen kvinnliga chefer i 
koncernen ökade från 13 till 16 procent.

Kommentarer  
till resultaten
holmen strävar efter att höja 
såväl ledarskapsindex som 
andelen genomförda medar-
betarsamtal. Utvecklingspro-
grammet Chef i Holmen, som 
genomförs under 2010, är ett 
av verktygen.

holmen arbetar för att 
minska antalet arbetsolyckor 
ytterligare och ser detta som 
viktigt inte bara för dagens 
anställda utan också för de 
framtida rekryteringsmöjlig-
heterna.  

holmen vill också se en fort- 
satt ökning av andelen kvinn-
liga chefer. Målet för 2011 har 
justerats upp till 19 procent.  

HR-arbete 2009

HR-arbetet i Holmen drivs genom tydliga mål inom prioriterade områden. 
Allt mer enhetliga arbetssätt vid koncernens enheter understöder den  
positiva utveckling som sedan flera år präglar HR-arbetet i Holmen.

  

mål 2011 2009 2008 2007 2006 2005

humankapital 650 623 – 601 – 587

ledarskapsindex 61 58 – 56 – 55

medarbetarsamtal, % 80 62 – 65 – 58

Arbetsolyckor med frånvaro/1 000 anställda 10 31 38 23 27 27

Andel kvinnliga chefer, % 19 16 13 11 9 8

1) medarbetarundersökningen holmen Inblick har införts successivt i koncernen och under åren 2005–2009 har det 
 tillkommit och försvunnit enheter. Jämförelser mellan åren bör därför göras utifrån trender och inte ses som exakta värden.

Personalassistenten maritta Collin på Iggesunds Bruk i samtal  
med operatören Jenny Frick och utbildningsledaren lasse Johansson.

  hr-mål och utveckling i holmenkoncernen 1) 

S o C I a lt  a n S V a r
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Medarbetarundersökningen genomfördes i 
januari 2009 vid Holmens samtliga enheter. 
Syftet var att ”ta tempen” på organisationen 
och stämma av att chefer och medarbetare 
lever upp till sina respektive ansvar enligt 
personalpolicyn. Resultatet var klart bättre än 
2007 och målet för humankapital uppnåddes 
med råge. Också ledarskapet förbättrades, 
men inte i samma grad.  

tnS SIFo:s kommentarer:  
”Holmens resultat är totalt sett bra. Index 
för humankapital (hela koncernen) uppgick 
till 623, vilket är en ökning från den förra 
mätningens 601. Jämfört med andra process-
industrier i Europa ligger Holmen klart över 
genomsnittet. 

Utmaningarna för Holmen ligger framför 
allt i att fortsatt arbeta med organisation 
och förnyelseklimat. Effektiviteten kan ökas, 
genom kortare beslutsvägar och tydligare  
ansvars- och rollfördelning samt bättre hjälp- 
medel för att åtgärda vad som upplevs som 
problem. En femtedel av medarbetarna anser 
att de saknar möjligheter att utvecklas i 
arbetet. 

Synen på ledarskapet har förbättrats jäm-
fört med förra enkäten, men cheferna behöver 
fortsätta att utvecklas i sina roller. 

Flertalet medarbetare trivs i Holmen och  
är engagerade i sina uppgifter. De flesta kän-

ner att de är på rätt plats och vill arbeta  
kvar länge i företaget.” 

Förbättringsarbete ger resultat 
Varje chef ska redovisa resultatet av medar-
betarundersökningen för sina medarbetare. 
Holmen Inblick är ett värdefullt verktyg för 
att identifiera vilka insatser som behöver göras 
och medarbetarna deltar i förbättringsarbetet. 
Undersökningarna visar också att de insatser 
som gjorts har lett till förändringar.

ledarskap en nyckelfråga  
Ett gott ledarskap är ett fundament i alla 
framgångsrika företag och bidrar till att stärka 
arbetsgruppen och öka dess motivation. 

Holmen Inblick har visat att ledarskapets 
förmåga att få medarbetarna att växa är den 
svagaste delen i undersökningen. Samtidigt är 
många motiverade och upplever att de har fått 
bra förutsättningar att utföra sitt arbete. De är 
också väl förtrogna med företagets mål. 

Medarbetarundersökningarna har gett 
bra underlag för att utveckla ledarskapet i 
Holmen.  Genom lokala åtgärdsplaner stöder 
Holmen de chefer som enligt resultaten i 
undersökningen behöver utveckla sitt ledar-
skap. Det är dock värt att notera att det stora 
flertalet av Holmens chefer är utmärkta ledare. 
Många av dem utnyttjas som mentorer för 
dem som behöver stöd.

Medarbetarundersökningar
Resultaten av medarbetarundersökningen Holmen Inblick som genomförts  
sedan 2001 visar att arbetsförutsättningarna vid koncernens enheter förbätt-
rats. Det beror på de insatser som gjorts med anledning av undersökningarna.  

medarbetar- 
undersökningar
Holmen genomför medar-
betarundersökningar sedan 
2001. Från början omfattade 
undersökningen de svenska 
enheterna men sedan 2009 
genomförs den i hela kon-
cernen. 

Frågorna är utformade till- 
sammans med de fackliga  
organisationerna. Undersök-
ningarna genomförs i samar-
bete med opinionsföretaget 
TNS SIFO.  

Index för humankapital förbättras 
Humankapitalindex vid Holmens svenska enheter har höjts 
varje gång sedan mätningarna inleddes. Index har också 
förbättrats för hela Holmen sedan även enheterna utanför 
Sverige kom med i undersökningen 2007.
 Holmens index ligger klart över genomsnittet för europeiska 
processindustrier, som redovisar en negativ utveckling under 
de senaste åren.
 Humankapitalindex beräknas genom att de anställda 
besvarar en enkät med frågor inom åtta olika delområden:  

 Kompetens
 Motivation
 Ansvar och initiativ
 Befogenheter

Om samtliga ger högsta betyg på frågorna inom varje del-
område blir det totala värdet på humankapitalindex 1 000.

Samarbete och process
Organisatorisk effektivitet
Lärande
Förnyelseklimat

03 090504 06 0807

650

600

550

500

Sverige
Koncernen
Processindustri i Europa

623

576

601

591
560

606
615

650
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Under 2009 och 2010 kommer alla chefer i 
Holmen att delta i utvecklingsprogrammet – 
Chef i Holmen. Vägledande är insikten om att 
bra ledarskap är grunden för motivation och 
drivkraft i organisationen. En ledare som har 
förmågan att engagera både sig själv och  
motivera sina medarbetare, tar fram kraften 
och potentialen i sin arbetsgrupp och får 
gruppen att prestera mer.  

Som ett led i programmet kommer alla nya 
chefer i koncernen att få en lokal handledare. 
Dessa utgörs av kollegor med flera års erfaren-
heter av att vara chef. 

Nya chefer genomgår också direkt efter 
utnämningen en ledarutbildning. Ambitionen 
är att så tidigt som möjligt ge nya chefer en 
gemensam syn på ledarskap så att de snabbt 
ska komma in i rollen. Under programmet 
får deltagarna en första verktygslåda med 
grundläggande redskap som ska användas i 
det dagliga ledarskapet. Utbildningen hjälper 
deltagarna att identifiera egna styrkor och 
utvecklingsområden.

Utvärderingen av chefer kommer under 
2010 att kompletteras med nya verktyg som 
ger en mer rättvisande bild av hur chefs- och 
ledarskapet fungerar. Ambitionen är att alla 
chefer i Holmen ska utvärderas.

cHeFsFörsörjnIng . Vartannat år identifierar 
Holmen anställda som har förutsättningar 
för – och är intresserade av – att avancera till 
mer kvalificerade uppgifter. Lika viktigt är att 
identifiera dem som redan är chefer och som 
vill ta på sig större och mer krävande uppgifter. 
Det är också en tydlig ambition att hitta fler 
kvinnliga chefskandidater. Holmen strävar efter 
att minst 75 procent av alla lediga chefstjänster 
ska tillsättas genom intern rekrytering.

ett InternatIonellt program för att utveck-
la duktiga chefer inom koncernen genomförs 
i samarbete med Institutet för Företagsledning 
(IFL). Målet är att utveckla ledarskap och 
chefskap och att skapa ett gemensamt synsätt 
i strategiska frågor. Programmet genomförs 
vartannat år. Det senaste avslutades under 
2009 och samlade 24 chefer från alla delar  
av Holmen, varav fem kvinnor.

tydlIga krav på ledarskapet. Av med-
arbetarundersökningen 2009 framgick att 
flera chefer fick låga ledarskapsindex. Detta 
resulterade i åtgärdsplaner inriktade på att ge 
de berörda cheferna stöd för att förbättra sitt 
ledarskap. Ett antal chefer har också getts nya 
arbetsuppgifter utan ledningsansvar. 

Målet är att det vid medarbetarundersök-
ningen 2011 inte ska finnas några chefer med 
låga ledarskapsindex. Frågan står högt på 
koncern ledningens agenda.

kvInnor bedöms vara bättre cHeFer. Kvin-
nor får överlag högre värden för ledarskap 
i medarbetarundersökningen än vad deras 
manliga kollegor får. De bedöms bland  
annat vara bättre på att fatta beslut och ställa 
tydliga krav. Vidare ses de av sina medarbetare 
som bättre på att lyssna och stimulera än de 
manliga cheferna. När det gäller att vara en 
förebild skiljer det hela 15 procentenheter mel-
lan män och kvinnor i chefspositioner. 

Detta styrker koncernens strävan att öka 
andelen kvinnliga chefer.

Ledarutveckling

Gott ledarskap är en framgångsfaktor. Holmen genomför därför  
ett omfattande utvecklingsprogram som berör samtliga chefer  
i koncernen. Det övergripande syftet med programmet är att  
tydliggöra Holmens syn på viktiga ledarskapsfrågor. 

Chef i holmen
Programmet syftar till att skapa 
en samsyn kring Holmens 
förväntningar på ledarskapet. 
I detta ingår ett arbetsmaterial 
med viktiga frågeställningar om 
att vara chef och ledare.

  Värderingar i ledarskapet

 Förutsättningar för att  
 vara chef

 Den dubbla rollen som  
 chef och ledare

 Introduktionsprogram och   
 vidareutveckling av chefer

 Utvärdering av chefs- och 
 ledarskapet.

Vidare finns en beskrivning av 
Holmens chefsprogram och 
utvärderingsmetoder.

nya chefer i holmen fick en bra start genom utbildningen Ny som chef. I den första 
gruppen deltog Per Calner, pappersmästare i Braviken, therese Jost, sektionschef  
för miljö- och verksamhetssystem i hallsta och Kristina ekblad, redovisningschef  
på koncernstab ekonomi och Finans, Stockholm.

S o C I a lt  a n S V a r
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Fler kvinnor en viktig framtidsfråga
Holmen strävar sedan länge efter att öka andelen kvinnor i organisatio-
nen. Arbetet ger resultat vilket avspeglar sig i ett för varje år ökande antal  
kvinnliga chefer. 

Jämställdhetsaspekter  
i medarbetarunder-
sökningen 

Medarbetarundersökningarna 
2007 och 2009 visar att kvin-
nors index för humankapital 
(totalindex av undersökningen) 
är högre än männens. I mät-
ningen 2003 var det tvärtom. 
Holmen tolkar detta som att 
arbetet med jämställdhet ger 
effekt.

Fortfarande präglas dock 
vissa arbetsplatser vid fram-
förallt industrierna av en ”grab-
big” jargong. Nio procent av 
kvinnorna upplever att de vid 
något tillfälle blivit diskrimine-
rade på grund av kön. Med-
arbetarundersökningen  
är ett viktigt verktyg för att 
fånga upp sådana problem.

Kvinnor och män ser också 
olika på möjligheterna att 
kombinera arbete och familj. 
En undersökning visar att 
kvinnliga medarbetare ser 
större svårigheter i att kombi-
nera chefsrollen med familjeliv.  
Både kvinnor och män vill ha 
ökad flexibilitet på arbetsplat-
sen. Vidare efterfrågas bättre 
möjligheter att göra karriär 
även i annan ålder än de ”klas-
siska åren” mellan 30 och 40. 

Fortfarande låg  
andel kvinnor…
Kvinnor har i alla tider 
varit underrepresenterade 
i skogsindustrin, så också i 
Holmen. Andelen kvinnor 
i koncernen är fortfarande 
låg men ökar långsamt. 
Idag är 19 procent av de 
anställda kvinnor. 

… men andelen ny- 
anställda kvinnor ökar
Av de medarbetare som 
anställdes under 2009 var  
27 procent kvinnor, vilket 
är i linje med Holmens 
ambition. I årets introduk-
tionsprogram för nyanställ-
da akademiker var andelen 
kvinnor 36 procent. De 
flesta har högskoleutbild-
ning vilket skapar förutsättningar för att 
andelen kvinnor på kvalificerade befattningar 
kommer att öka.

andelen kvinnliga chefer ökar
Andelen kvinnliga chefer vid Holmens enheter 
var mycket låg i början av 2000-talet. Sedan 
2007 har andelen ökat och ligger nu på 16 
procent. Holmen ser dock detta som en fortfa-
rande för låg nivå. Ambitionen är att nå minst 
19 procent till 2011. Under 2008 och 2009 
tillsattes 84 nya chefer vid Holmens svenska 
enheter, varav 26 (31 procent) var kvinnor.

Fler kvinnor i ledningsgrupperna
Det finns nu 14 kvinnor i koncernens, af-
färsområdenas och brukens ledningsgrupper. 
I Holmens styrelse finns två kvinnor, varav 
en är vald av årsstämman och en är löntagar-
representant. Ledningsgruppen vid Iggesunds 
Bruk har en jämnare fördelning – sex män 
och fem kvinnor.

Ingen form av  
diskriminering accepteras
Medarbetarundersökningen innehåller frågor 
om diskriminering. Enligt enkätsvaren 2009 
upplevde sig inte någon diskriminerad på 

grund av sin sexuella läggning. Däremot upp-
gav tre procent av de anställda att de kände 
sig diskriminerade av endera kön, funktions-
hinder eller etniskt ursprung. Ytterligare tre 
procent kände sig diskriminerade på grund  
av ålder. Holmen tillämpar EU:s diskrimine-
ringslagar och accepterar inte någon form  
av diskriminering. Vid de enheter där detta 
uppdagats har orsakerna undersökts och 
åtgärder vidtagits.

osakliga löneskillnader
Enligt de svenska lagkraven kartlägger 
Holmen varje år lönerna inom de svenska 
enheterna. Från och med 2009 görs kartlägg-
ningen vart tredje år. Företaget identifierar 
eventuella löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför likvärdiga arbetsuppgifter. 

Kartläggningen görs för att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga könsrelaterade 
skillnader i lön och andra anställningsvillkor. 
Där osakliga löneskillnader uppdagats har 
åtgärdsplaner lagts fast i samråd med de  
fackliga organisationerna.

Kvinnliga chefer i Iggesundsområdet, från vänster 
lotta dahlin, Jenny andersson, evy andersson,  
eva maria andersson, Bea tomassen, Jill Persson, 
anna-lena Ström och Kicki ljung.
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Koncernens nya arbetsmiljöpolicy betonar 
inom vilka områden arbetet ska bedrivas. 
Lokala riktlinjer finns, eller ska tas fram. Vid 
varje enhet finns arbetsmiljömål och rutiner 
för hur olycksfall och tillbud ska följas upp. 
Arbetet följs också fortlöpande av myndig- 
heterna. Varje år görs interna revisioner av ar-
betsmiljö- och brandskyddsarbetet i Holmen.

Fortsatt många arbetsolyckor
Antalet arbetsolyckor per 1 000 anställda  
som ledde till mer än åtta timmars frånvaro 
minskade till 31 (38) i koncernen. Alltför 
många olyckor orsakas av att skyddsutrust-
ning inte används eller att rutiner inte följs. 
Holmen ser en stor utmaning i att få ned 
antalet olyckor av denna typ. 

Någon olycka med dödlig utgång har inte 
drabbat någon av Holmens anställda sedan 
koncernen bildades år 2000. Tyvärr omkom 
dock en anställd i ett entreprenörsföretag 
under arbete vid Holmen Paper Madrid 2009. 

mål För antalet arbetsolyckor . Holmens 
mål att minska antalet arbetsolyckor med mer  
än åtta timmars frånvaro till 10 per 1 000 an-
ställda till 2009 har visat sig svårt att nå. Kon-
cernen har analyserat situationen och vidtagit 
åtgärder för att målet ska kunna nås 2011. För 
att uppnå detta har arbetet i Holmens arbets-
miljönätverk intensifierats. Varje enhet arbetar 
med en anpassad lokal handlingsplan för att 
väsentligt kunna minska antalet arbetsolyckor. 

ett examensarbete om varför olyckor inträf-
far genomfördes under året. Det bekräftade 
att det finns skyddsutrustning och rutiner men 
att det brister i hur utrustningen används och 
rutinerna tillämpas. En slutsats är att Holmen 
kan bli bättre på att betona betydelsen av 
”säkert beteende”. 

tIllbudsrapporterIng . Ett antal allvarliga 
tillbud har inträffat vid Holmens enheter 
under de senaste åren. Genom att rapportera 
och dra slutsatser av tillbud kan olycksrisker 
förebyggas. 

arbetsmIljöutbIldnIng . Samtliga nyanställ-
da vid fabrikerna utbildas i säker arbetsmiljö. 
Alla chefer och skyddsombud utbildas under 
tre till fem dagar.

Sjunkande sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsatte att minska vid  
Holmens enheter och sjönk under 2009 till 
3,7 (4,3) procent. Det finns skäl att se detta 
som ett resultat av de senaste årens hälso-
arbete. Det går inte att dra några slutsatser 
av skillnaderna mellan de olika länderna på 
grund av olika försäkringssystem.

långtIdsFrånvaron (över 60 dagar) har sjun-
kit till 1,4 (2,7) procent. Samma trend är tydlig 
också i det övriga samhället. Kvinnor är heller 
inte lika överrepresenterade bland de långtids-
sjukskrivna som tidigare. De senaste årens 
stora personalminskningar har i många fall 
lösts genom förtidspensioneringar vilket i sin 
tur också bidragit till lägre långtidsfrånvaro. 

korttIdsFrånvaron (1–14 dagar) ligger 
sedan flera år under 2 procent, vilket är lägre 
än för industrin i övrigt.

FrIskHetsIndex . Holmen mäter årligen det 
som kallas friskhetsindex. Detta är ett mått på 
andelen anställda som inte haft någon sjukdag 
alls under ett kalenderår. Under de senaste 
åren har friskhetsindex vid Holmens enheter 
legat omkring 45 procent. Holmen erbjuder 
sina anställda friskvård i olika former.

FöretagsHälsovård. Alla anställda har till-
gång till företagshälsovård som bedriver  
rehabilitering och stödjer arbetsträning. 

legIonella . Renings-
anläggningarna vid 
flera svenska skogs-
industrier innehåller 
legionellabakterier. 
En branschgemensam 
metod för riskana-
lyser har införts och 
tillämpas vid Holmens 
enheter. Underhållsru-
tiner och hanteringen 
av vatten har förbätt-
rats. Berörda perso-
ner och riskgrupper 
erbjuds hälsounder-
sökningar.

Hälsa och säkerhet

Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både säker och stimu- 
lerande. Sjukfrånvaron har sjunkit markant under de senaste åren medan  
däremot antalet arbetsolyckor ligger på en otillfredsställande hög nivå.

Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april firades på holmen 
Paper madrid. maria García och Pilar Sánchez gör arm- och 
ryggövningar.
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Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
engagerade och kompetenta medarbetare är 
avgörande för att Holmen framgångsrikt ska 
kunna bedriva sin verksamhet, både i dag och 
i framtiden.  

Skolkontakter
grundskolan . Holmen deltar i den riksom-
fattande verksamhet som bedrivs av organisa-
tionen Skogen i Skolan. Holmen är också värd 
för skolornas praktiska arbetslivsorientering 
(prao). I Hudiksvallsområdet får ett 60-tal 
grundskoleelever under en tiodagarsperiod 
delta i arbetet i skogen och vid industrierna 
och följa virkets väg till färdiga produkter. 

gymnasIeskolan . Tillsammans med bransch-
organisationen Skogsindustrierna deltar  
Holmen i Framtidsresan som riktar sig till ung-  
domar och lärare i gymnasieskolor. Under 2009 
genomfördes temadagar om skogsnäringen på 
137 skolor runt om i Sverige där 9 700 elever 
deltog. Holmen följer upp temadagarna med 
studiebesök vid närbelägna industrier. 

Koncernen genomför också en årlig fortbild-
ning av ett 30-tal samhällskunskapslärare 
från hela landet. Programmet belyser bland 
annat råvaror, energi, miljö och klimat. En 
stor andel av lärarna anser att de haft nytta 
av utbildningen i den egna undervisningen. 
Holmen har tillsammans med övriga bransch-
företag utbildat cirka 900 lärare sedan starten 
för tio år sedan.

Högskolan . Holmen deltar i de arbetsmark-
nadsdagar som arrangeras vid de tekniska 
högskolorna och vid Skogshögskolan. Till-
sammans med andra skogsföretag arrangerar 
Holmen också branschkvällar för studenter 
vid sex tekniska högskolor samt skogliga ut-
bildningar. Under 2009 deltog 700 studenter.

Koncernen håller kontinuerlig kontakt med 
elever på skogliga och tekniska utbildningar 
som ger kunskaper i linje med Holmens 
behov. Koncernen arrangerar bland annat in-
formationsmöten och studieresor och berättar 
om det framtida behovet av medarbetare. 

Attraktiv arbetsgivare

Förmågan att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är en nyckel-
fråga för Holmens framtida utveckling. Koncernen arbetar därför på olika sätt 
med att förmedla bilden av Holmen som en intressant arbetsgivare.

examensarbeten
Holmen var under 2009 värd för 
20 studenter som gjorde sina 
examensarbeten i koncernen. 
Därutöver tog Holmen också 
emot drygt 400 sommarjob-
bande ungdomar. Till detta kan 
läggas ett stort antal intervjuer 
och enkäter från studenter som 
skriver högskoleuppsatser. 

traineeprogram
Sedan länge har Holmen Skog 
och Hallsta Pappersbruk varje 
år anställt ett antal traineer med 
högskoleutbildning. Erfaren-
heterna är mycket goda och 
Holmen vidgade under 2009 
verksamheten till att omfatta 
hela koncernen. 

Under tio månader praktiserar 
11 traineer vid enheter inom 
koncernen. De genomför 
individuella projekt och får en 
koncerngemensam utbildning. 
När traineetiden är slut får de 
en ordinarie befattning vid 
någon av enheterna. 

Gunnar Forsgren, Iggesund Paperboard, berättar om holmen för studenter  
vid en arbetsmarknadsdag på linköpings universitet.

Bravikens sågverk  
skapar jobb
Holmens nya sågverk vid  
Braviken utanför Norrköping 
innebär 120 nya arbetstillfällen.  
Ett antal nyckelpersoner  
anställdes redan under 2009  
och nya anställningar görs i  
omgångar under 2010 och 
även under 2011 vartefter 
produktionen trimmas upp. 

Anställningarna löser till  
del av det personalöverskott  
som uppstod vid Bravikens 
Pappersbruk 2009 då orga-
nisationen sågs över och nytt 
arbetssätt infördes. Dock  
kräver många befattningar vid 
sågverket specialistkunskaper 
varför merparten av dem till- 
sätts genom extern rekryte- 
ring. Sågverket startar i början 
av 2011.
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Kompetensutveckling

Holmen avsätter varje år betydande resurser för att utveckla de anställdas 
kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen och ge 
medarbetare möjlighet att avancera till mer kvalificerade befattningar. 

Kompetensutveckling handlar traditionellt om 
att genom utbildning bli skickligare i sitt yrke 
och kvalificera sig för nya uppgifter. Men i 
begreppet ryms också den höjning av kompe-
tensen som följer med ökat ansvar, ny teknik 
och förändrade arbetsuppgifter. Samtliga 
affärsområden genomför varje år ett antal ut-
bildningsprogram för att höja medarbetarnas 
kompetens. Inskolningen av nya medarbetare 
kräver dessutom betydande utbildningsak-
tiviteter. Till detta kommer det omfattande 
dagliga lärandet som sker på varje arbetsplats. 

det Hr-system som togs i bruk vid de svenska 
enheterna under 2009 förbättrar möjligheter-
na till kompetensutveckling. På några års sikt 
ska samtliga befattningar beskrivas utifrån 
kompetens. I framtiden ska varje medarbetare 
kunna jämföra sin nuvarande kompetens 
mot befattningens kravprofil. Den enskilde 
medarbetarens utvecklingsplan blir på så sätt 
tydligare relaterad till befattningens krav.

adept- och mentorprogram
Cirka 140 adepter har deltagit i Holmens 
adept- och mentorprogram sedan starten 

2003. Under 2009 deltog 19 adepter, var och 
en med en egen mentor från någon annan 
enhet inom koncernen. 

I de utvärderingar som gjorts får pro-
grammet genomgående högt betyg. Inte bara 
adepterna utan även mentorerna anser att de 
utvecklas.

Kompetensutbyte
Sedan några år erbjuds främst utvecklings-
ingenjörer i Holmen möjlighet att under 
begränsad tid arbeta vid andra enheter inom 
koncernen. Syftet är att ge dem möjlighet att 
utvecklas genom att få nya infallsvinklar på 
sina ordinarie uppgifter. 

Internationellt introduktionsprogram
Utöver lokala introduktionsprogram finns 
också ett internationellt, koncerngemensamt 
program för nyanställda med högskoleutbild-
ning. Under 2009 deltog cirka 70 nyanställda 
från sju länder. Syftet med programmet är att 
öka kunskapen om koncernen och ge delta-
garna möjlighet att bygga nätverk. Holmens 
koncernchef och medlemmar ur koncernled-
ningen medverkar i programmet.

holmen genomför varje år ett 
adept- och mentorprogram. 
holmens helena Sidenvall 
och Jenny adolfsson flanke-
rar 2009 års adepter.  
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WorkIngtons bruk . Holmens styrelse beslu-
tade i september 2009 att stänga brukets äldre  
kartongmaskin i slutet av året. Istället ökas 
kapaciteten på den kvarvarande kartong- 
maskinen och produkterna inriktas mot ett mer 
konkurrenskraftigt kvalitetssegment. 

Som en följd av detta har Holmen träffat 
överenskommelse med fackföreningarna om 
att minska antalet anställda med 99 personer.  
Dessa har erbjudits avgångsersättning. 

bravIkens pappersbruk . Holmens sty-
relse beslutade i september 2009 att anpassa 
verksamheten i enlighet med den vikande 
efterfrågan på tryckpapper. Som en följd av 
detta genomfördes förhandlingar med fack-
föreningarna om att minska personalstyrkan 
med 95 personer. Samtidigt ses arbetssätt och 
organisation över för att nå effektiviseringar. 

I februari 2010 hade 43 antagit erbjudan-
det om företagspension eller gått i ålderspen-
sion och 16 erbjudits anställning vid nya såg-
verket i Braviken eller hos annan arbetsgivare. 
Förhandlingarna var då ännu inte avslutade.

organIsatIonsöversyn. Styrelsens beslut i 
september 2009 innebär också att de adminis-
trativa processerna i hela koncernen ses över 
med syfte att öka effektiviteten och sänka 
kostnaderna. 

Wargöns bruk . Efter beslut i koncernens 
styrelse upphörde all produktion vid Wargöns 
Bruk i december 2008. 

Totalt berördes 318 personer. I februari 
2010 hade ett sextiotal gått i pension och 
drygt 130 fått jobb i andra företag. Av de 
övriga deltog drygt 30 i olika utbildningar  
eller var föräldralediga medan ett sjuttiotal  
får fortsatt stöd för att finna nya jobb. 

Hallsta pappersbruk . En pappersmaskin 
stängdes i slutet av 2008. Tillsammans med 
den översyn av organisationen som sam- 
tidigt genomfördes, berördes 262 personer.  
I februari 2010 hade ett drygt hundratal  
slutat på egen begäran eller med avgångser-
sättning.  Knappt 90 hade antagit erbjudandet 
om förtida pension medan ett sjuttiotal sagts 
upp efter förhandlingar.   

Personalneddragningar

Under 2009 lades en kartongmaskin vid Workingtons Bruk ned och vid  
Bravikens Pappersbruk beslutades att minska bemanningen. Neddragning-
arna i Wargöns Bruk och Hallsta Pappersbruk under 2008 har genomförts.

Stöd till dem som  
förlorar sina jobb
Enligt avtal anlitar Holmen 
i Sverige tillsammans med 
fackföreningarna externa 
coachingföretag, som är 
specialiserade på övertalig-
hetsfrågor, för att stödja de 
medarbetare som förlorar 
sina jobb. Samtliga övertaliga 
anställda tilldelas en personlig 
coach som stöd i jobbsökan-
det. Motsvarande typer av 
avtal finns inte i Storbritannien.

omfattande utbildningar genom-
fördes för personal som sagts 
upp vid Wargöns Bruk. Ingmari 
hedberg, håkan lundgren och 
anne-marie Svahn deltog i data-
utbildningen. Stående kursledaren 
Johanna tomkinsson.
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FacklIg samverkan . Företagets anställda 
representeras i koncernens styrelse av tre 
ordinarie ledamöter och tre suppleanter. De 
fackliga organisationerna träffas regelbundet 
i samrådsgrupper inom respektive enheter. 
Samrådsgrupper finns på koncern-, affärsom-
rådes- och arbetsplatsnivå vilka regelbundet 
träffar ledningen för respektive enhet. 

De fackliga organisationerna deltar i arbe-
tet med större utvecklings- och investerings- 
projekt. Aktuella exempel är utformningen av 
medarbetarundersökningen Holmen Inblick 
och koncernens nya arbetsmiljöpolicy.

Det fackliga arbetet, och tid för detta, reg-
leras i avtal mellan företaget och de fackliga 
organisationerna. Företaget ser fackligt arbete 
som värdefullt.

Holmen european Works councIl (HeWc) är 
koncernens interna europeiska fackförenings-
råd. Dess verksamhet regleras enligt EU-lag. 
Rådet består av elva ledamöter och repre-
senterar alla större enheter. HEWC möts två 
gånger per år och fungerar som ett forum 
för samråd över nationsgränserna. Erfaren-
heterna är goda och gruppen har bidragit till 
att koncernens enheter i olika länder kommit 
närmare varandra.

anställnIngsvIllkor regleras i huvudsak ge-
nom avtal på nationell nivå. Dessa avtal om-
fattar riktlinjer för årliga lönerevisioner och 
allmänna anställningsvillkor som pensions- 
och försäkringsvillkor. Samtliga nationella 
överenskommelser är bindande för det lokala 
företaget och dess fackliga organisationer. 

Enheterna kompletterar överenskommel-
serna med lokala avtal för bland annat arbets-
tider, produktionsbonus och friskvård.

anslutnIngsgraden till de fackliga orga-
nisationerna i Holmen uppgick 2009 till 90 
procent i Sverige. Motsvarande andel i Stor-
britannien var 65 och i Spanien 38 procent.

regler För Hälsa ocH säkerHet finns vid 
alla enheter och är framtagna tillsammans 
med de fackliga organisationerna.

tvIster ocH oenIgHeter om arbetsvillkor, 
som inte kan lösas mellan chef och medar-
betare med stöd av enhetens HR-avdelning, 
förs till lokal förhandling mellan repre-
sentanter för företaget och medarbetarens 
fackliga organisation. Om parterna inte hel-
ler då blir överens kan ärendet föras vidare 
till central förhandling som genomförs av 
ombudsmän på riksplanet. Arbetsdomstolen 
är sista instans i Sverige.

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 och försöker finna sam-
förståndslösningar. I Sverige görs också en 
konsekvensanalys enligt Arbetsmiljöverkets 
anvisningar. 

Vid övertalighet försöker företaget så långt 
möjligt minimera uppsägningar genom bland 
annat omplaceringar, förtida pensioneringar 
och utbildning. Varsel- och uppsägningstider 
regleras i nationella avtal mellan parterna.

Facklig samverkan

Holmen har ett nära och förtroendefullt samarbete med de fackliga  
organisationerna i alla väsentliga frågor och ser detta som en grundsten  
i företagets utveckling. 

Föreningsrätten
Medarbetarnas rätt att organi-
sera sig i fackföreningar, den  
så kallade föreningsrätten,  
regleras i lag. Den innebär rätt 
för arbetstagare och arbetsgi-
vare att bilda och tillhöra någon 
arbetstagar- eller arbetsgivar-
organisation.

medbestämmande- 
lagen (mBl)
MBL gäller vid alla viktiga  
förändringar i verksamheten. 
Syftet är att ge arbetstagar- 
parten inflytande och medbe-
stämmande i viktiga frågor. 

Vid större förändringar i orga- 
nisationen är arbetsgivaren  
skyldig att förhandla innan 
beslut tas. De fackliga orga-
nisationerna har rätt att ta 
del av information, analysera 
konsekvenserna samt uttrycka 
sin mening innan beslut tas.

Fackliga representanter i heWC. Från vänster tore Gidlund, mikael holmberg,  
tommy Åsenbrygg, mary Bento, Santiago Sánchez och Susana García.

detta avsnitt beskriver huvudsakligen samver-
kan och lagstiftning i Sverige. Förhållandena är 
till stor del likartade i nederländerna, Spanien 
och Storbritannien. 
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Produktion och miljö
Data för produktion och miljö sammanställs månads- 
vis vid Holmens enheter. 

 Tillståndsmyndigheternas villkor för utsläpp  till  
 luft och vatten kräver kontinuerliga provtagningar  
 enligt specificerade regler.

 Holmen rapporterar miljödata till tillsynsmyndig- 
 heterna månads- och årsvis.

 Samrådsmöten hålls med tillsynsmyndigheterna  
 flera gånger per år.

 Rutiner för att mäta och dokumentera data inom  
 ramen för miljö-, kvalitets- och energiledningssyste- 
 men kontrolleras av interna och externa revisorer.

 All rapportering till de svenska myndigheterna är  
 allmänt tillgänglig genom den så kallade offentlig- 
 hetsprincipen.

 Data från samtliga bruk rapporteras årligen till EU.

ekonomi
De uppgifter om Holmens ekonomi 
som presenteras i Holmen och om-
världen 2009 överensstämmer med 
dem i Holmen Årsredovisning 2009.

Personal
Nyckeltalsredovisningen är mer detal-
jerad för Holmens svenska enheter än 
för övriga länder.

Definitionerna av nyckeltalen är 
gängse inom industrin. Huvuddelen  
av mätetalen samlas in varje månad 
via lönesystemen.

För arbetsolyckor finns rapporte-
ringssystem vid de större enheterna. 
Data rapporteras också till myndig-
heter och organisationer.

data från alla delar av koncernen samlas in på samma sätt, sammanställs och kvalitetssäkras. Jämfört med föregående  
år har inga väsentliga förändringar gjorts i principerna för redovisningen.

en av pappersmaskinerna vid hallsta Pappersbruk lades ned i november 2008. I december samma år lades  
verksamheten ned vid Wargöns Bruk. nedläggningen vid hallsta Pappersbruk har påverkat rapporterade uppgifter  
för såväl råvaruförbrukning som utsläpp under 2009. nedläggningen av Wargöns Bruk innebär att det från och med 2009  
inte redovisas några data från denna enhet. Tidigare redovisade data för personal, produktion och miljö har inte reviderats  
med anledning av nedläggningarna.

en del av de uppgifter som ingår i denna redovisning tas fram redan i slutet av det år de beskriver och kan därför avvika  
något från de slutliga som rapporteras till myndigheterna. det innebär att några av de personal- och miljödata som nu  
redovisas för 2008 kan ha reviderats.

De fakta som redovisas på följande uppslag är till stor del desamma som  
Holmen enligt lagar och avtal redovisar till myndigheterna. Vissa uppgifter  
har tagits fram specifikt för denna redovisning. 

Så sammanställs fakta

enheter och förkort-
ningar som förekommer 
på faktasidorna

hektar. 10 000 m2, 100x100 m

m3fub. Kubikmeter fast mått 
under bark = verklig volym  
(inget tomrum mellan stockarna) 
av helstam eller stam- 
ved exkl. bark och trädtopp.

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

elenergi och värmeenergi 
anges i GWh – gigawattimme,  
1 GWh = 1 miljon kilowatt-
timmar, 1 GWh = 3,6 TJ - Terra 
Joule. 

mkr. Miljoner svenska kronor.

Fakta
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Ekonomi

1) Jämförelsestörande poster år 2008 avser reserveringar om -298 mkr för nedläggning av Wargöns Bruk och för kostnader om -115 mkr i samband med stängning av Pm 2 vid hallsta 
Pappersbruk samt +52 mkr i resultateffekter till följd av branden vid Bravikens Pappersbruk. Jämförelsestörande poster år 2007 avser nedskrivning inom holmen Paper med -1 603 mkr, 
återföring av tidigare nedskrivning inom holmen Timber med 60 mkr samt omvärdering av skog 2 100 mkr.

2) exkl. jämförelsestörande poster.

mkr 2009 2008 2007

resultaträkning
nettoomsättning 18 071 19 334 19 159 

rörelsens kostnader -15 175 -16 630 -15 548 

Avskrivningar enligt plan -1 320 -1 343 -1 337 

Andel i intresseföretags resultat 45 50 12

Jämförelsestörande poster1) – -361 557 

rörelseresultat 1 620 1 051 2 843

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster1) 1 620 1 412 2 286

Finansnetto -255 -311 -261 

resultat före skatt 1 366 740 2 582

Skatt -360 -98 -1 077 

Årets resultat 1 006 642 1 505

Balansräkning
tillgångar

Anläggningstillgångar 25 845 26 593 26 153

omsättningstillgångar 6 331 8 009 7 090

Summa tillgångar 32 176 34 602 33 243

eget kapital och skulder

eget kapital 16 504 15 641 16 932

Skulder 15 672 18 960 16 311

Summa eget kapital och skulder 32 176 34 602 33 243

Kassaflöde
– från den löpande verksamheten 2 873 1 660 2 476

– från investeringsverksamheten -818 -1 124 -1 315

– från finansieringsverksamheten -2 522 -289 -1 253

Årets kassaflöde -467 247 -91

nyckeltal
Rörelsemarginal, %

   holmen Paper2) 4 3 6

   Iggesund Paperboard 8 7 12

   holmen Timber2) 4 3 24

   Koncernen2) 9 7 12

Avkastning, %

   Sysselsatt kapital2) 7 6 10

   eget kapital 6 4 9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,34 0,48 0,35

2009 2008 2007 2009 2008 2007

holmen Paper 9 303 10 443 10 345 340 280 623

Iggesund Paperboard 5 023 4 860 5 100 419 320 599

holmen Timber 553 499 589 21 13 146

holmen Skog 4 799 5 443 4 775 605 632 702

holmen energi 1 628 1 834 1 590 414 327 272

Koncerngemensamt och övrigt – – – -178 -159 -56

Jämförelsestörande poster1) – – – – -361 557

21 306 23 079 22 399 1 620 1 051 2 843

Internleveranser -3 236 -3 745 -3 239 – – –

Koncernen 18 071 19 334 19 159 1 620 1 051 2 843

nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, mkr 

 nettoomsättning rörelseresultat

F a K ta
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holmen holmen Paper

1)  Uppgiften inkluderar även producerat cellulosasubstitut. Användning av råvoror och energi samt miljödata redovisas för total produktion vid enheterna.
2)  För koncernen är förbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från Iggesunds Sågverk till Iggesunds Bruk.
3) 100 procent 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) redovisningen inkluderar data för gasförbrukning och tillhörande utsläpp kopplade till holmens andel av elproduktionen vid den hälftenägda gasturbinanläggningen (cogen)  
 inom bruket. cogen säljer sedan slutet av 2007 all producerad elenergi till nätet. hela värmeleveransen från gasturbinanläggningen till bruket inkluderas dock i talen för brukets  
 gasförbrukning och tillhörande utsläpp. modellen för fördelning av utsläppen av kväveoxider från cogenanläggningen mellan elenergi- och värmeproduktionen baseras på de  
 utsläpp värmen skulle gett om den producerats i en ångpanna.
7) I slutet av 2008 lades Wargöns Bruk ned. Uppgiften inkluderar värme inköpt (13 GWh) för uppvärmning av kvarvarande byggnader. 
8)  Utsläppen av fossil koldioxid från produktion av inköpt värme- och elenergi uppgick för 2009 till cirka 320 000 ton.
9) Från nordanstigs Bostäders fjärrvärmecentral till produktionsenheten i Strömsbruk.
10) I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen chP) värmeenergi och el baserad på naturgas.

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Produktion, 1  000 ton
Tidningspapper, standard 823 957 1 038 62 170 207 479 458 457 282 329 374 – – – – – – – – –
mF Special 679 714 690 433 418 391 229 269 277 17 27 22 – – – – – – – – –
Sc papper 137 149 131 137 149 131 – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 75 212 175 – – – – – – 75 76 32 – – – – – – – – –
Kartong, plastbelagd/folierad 35 34 35 – – – – – – – – – 35 34 35 – – – – – –
Kartong1) 515 517 563 – – – – – – – – – 287 286 308 228 231 239 – – –
Sulfatmassa, interna och externa leveranser 48 62 50 – – – – – – – – – 48 62 50 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 291 279 272 – – – – – – – – – – – – – – – 291 279 272

råvaror, 1 000 ton
virke, milj m3fub2) 4,49 4,79 4,66 1,27 1,36 1,30 1,02 1,01 0,99 – – – 1,38 1,46 1,42 0,40 0,43 0,42 0,66 0,65 0,62
Inköpt massa/kartong 127 166 174 40,8 41,0 43,4 1,8 4,0 8,6 – – – – – – 84,7 87,0 86,4 – – –
returpapper 813 999 1 040 – 70 105 340 370 373 473 559 562 – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 2,4 2,4 2,5 – – – – – – – – – 2,4 2,4 2,5 – – – – – –
vattenförbrukning, milj m3 84 93 92 13,5 14,5 15,0 22,3 22,9 22,5 3,6 3,9 3,8 34,9 35,8 34,9 9,5 9,2 9,0 – – –
Processavloppsvatten, milj m3 57 64 63 8,5 8,5 8,5 9,8 11,3 10,6 2,7 2,7 2,8 29,2 29,6 29,5 6,9 6,9 6,9 – – –
Kemikalier3) 125 155 178 19,7 30,6 25,3 28,3 31,7 31,4 10,8 13,1 12,2 43,3 43,9 68,1 22,2 24,0 24,3 – – –
Fyllmedel, pigment 195 265 268 72,6 100 91,1 28,2 27,0 28,1 39,5 37,2 19,1 28,3 27,1 32,5 26,7 29,4 30,6 – – –

Värmeenergi, GWh  
Biobränsle
  returlutar 1 468 1 612 1 530 – – – – – – – – – 1 468 1 612 1 530 – – – – – –
  Bark, träfiberbaserade bränslen 1 448 1 347 1 299 303 403 401 340 348 337 – – – 712 403 385 – – – 934) 874) 864)

Återvunnen i TmP-processen5) 1 093 952 955 536 502 538 557 450 417 – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
  olja, gasol 354 749 869 54 109 139 149 246 256 – – – 144 271 327 – – – 6,9 4,2 4,0
  naturgas 743 921 872 – – – – – – 719 6) 8756) 843 6) – – – 24 46 29 – – –
Inköpt7,8) 528 600 623 – – – – – – – – – 2,1 9) 2,0 9) 1,8 9) 511 10) 546 10) 54810) 2,3 2,0 0

elenergi, GWh
egenproducerad vattenkraft 1 090 1 128 1 193 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Använd elenergi 8,11) 4 681 5 156 5 122 1 860 2 045 1 965 1 619 1 657 1 700 418 6) 4726) 458 6) 427 433 429 327 337 348 19 18 17
  varav egen mottryckskraft 384 485 472 11 18 37 30 72 62 172 201 183 171 191 189 – – – – – –

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (räknat som S) 199 235 230 38 33 42 16 24 26 <1 <1 <1 145 143 125 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 0,7 0,4
Kväveoxider 1 608 1 697 1 670 95 122 100 138 163 181 768 6) 7316) 705 6) 580 577 588 7,0 14 7,0 20 18 20
Stoft 91 131 118 10 24 16 0,6 4,1 4,1 <1 <1 <1 75 84 82 <0,05 <0,05 <0,05 5,0 2,0 2,0
Koldioxid, 1 000 ton
  Fossil 252 399 419 14,9 32,3 41,5 48,1 74,5 79,3 145 176 170 38,0 73,3 87,8 4,4 8,5 4,8 1,8 1,1 1,0
  Biogen 988 1 062 1 096 141 150 186 145 173 158 – – – 677 684 688 – – – 25,0 25,0 24,1

Utsläpp till vatten, ton
cod, 1 000 ton 19,9 25,2 24,5 2,7 3,5 3,9 1,8 1,8 1,8 0,20 0,27 0,24 6,6 8,8 7,6 8,6 9,4 9,4 – – –
Suspenderande ämnen 3 726 5 358 4 672 210 154 300 256 329 330 5,0 5,0 4,0 1 235 1 920 1 030 2 020 2 720 2 760 – – –
Kväve 269 374 318 27 40 36 55 61 55 55 66 65 105 136 89 27 35 50 – – –
Fosfor 19,4 27,3 20,4 1,8 1,4 1,9 3,4 3,9 3,5 1,0 1,0 1,0 10,2 15 10 3,0 5,0 3,0 – – –

avfall, 1 000 ton
Farligt12) 6,2 1,6 0,8 0,03 0,04 0,02 0,14 0,15 0,14 0,08 0,09 0,04 5,89 1,23 0,46 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
deponerat (vått) 23 35 43 1,0 – 1,0 7,0 7,8 10,1 9,8 17,7 18,4 5,2 8,8 13,3 0,21 0,45 0,21 – – –
nyttiggjort eller återvunnet13) 435 496 468 5,9 12,6 17,0 158 161 136 184 225 202 41,8 40,6 51,5 44,9 47,2 37,8 <0,01 <0,01 –

Övriga leveranser
värmeenergi, GWh 115 107 106 1714) 1614) 1614) – – – – – – 9815) 9115) 9015) – – – – – –
Tallolja16), 1 000 ton 4,0 5,5 10,0 – – – – – – – – – 4,0 5,5 10,0 – – – – – –

totalt hallsta Pappersbruk Bravikens Pappersbruk holmen Paper madrid Iggesunds Bruk Workingtons Bruk Iggesunds Sågverk

Produktion och miljö
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Iggesund Paperboard – arkningsanläggningar

valence, Frankrike och Utrecht, nederländerna. Under 2009 arka-
des och distribuerades 44 500 (49 800) ton. råvaran bestod av 
49 300 (55 000) ton kartong från Iggesunds Bruk och Workingtons 
Bruk samt 73 (81) ton förpackningsplast. energianvändningen 
(naturgas) uppgick till 0,45 (0,5) GWh och för el till 2,0 (2,2) GWh. 
Utsläppen av fossil koldioxid till luft från anläggningarna var  
98 (100) ton. Totalt 21 (23) ton avfall gick till förbränning.  

holmen Skog

Kubikmeter virke per hektar, m3fub

1948 1955 1965 1975 1985 1995 2009

Tillväxt och avverkning i Holmens skogar

Allt mer virke i Holmens skogar

Miljoner kubikmeter virke, m3fub

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

2007 2008 20092003 2004 2005 2006

2,7 2,62,6 2,6 2,62,7
2,3

0
20
40
60
80

100
117

Årlig
tillväxt ca 
3 milj m3Årlig

avverkning

2,9

markinnehav 1 264 000 hektar

Produktiv skogsmark 1 032 000 hektar
– varav skyddade skogar 67 000 hektar

Övrig skogklädd mark som inte brukas 130 000 hektar 
Skogsmark, total areal 1 162 000 hektar

Skyddade skogar och övrig skogklädd 
mark som inte brukas         197 000 hektar

– andel av total areal skogsmark ca 17 procent

Undantas vid avverkning, andel av arealen 
produktiv skogsmark                                         ca 5 procent 

ej brukad skogsmark, andel av total areal ca 20 procent

virkesförråd, totalt 119 320 000 m3sk

virkesförråd, per hektar 117 m3sk

trädslag 

Tall 49 %, gran 34 %, lövträd 13 %, contortatall 4 %

Åldersklassfördelning 

0–30 år 38 %, 31–60 år 26 %, 61–90 år 14 %,  
91 år och äldre 22 %

Virkesanskaffning 2009 2008 2007

miljoner m3fub

Totalt, brutto 9,9 10,4 10,6
  varav från
  – egen skog 2,9 2,6 2,6
  – övriga svenska skogsägare 6,8 7,5 7,6
  – import 0,2 0,3 0,4

Virkesleveranser
miljoner m3fub

Till holmens enheter 4,1 4,7 4,5

extern försäljning 5,6 5,7 6,0

Skogsskötsel, hektar

Återbeskogning 12 000 10 900 9 100
varav, %

   – plantering 76 72 75

   – frösådd 20 23 22

   – naturlig föryngring under fröträd 4 5 3
Bränning (inklusive skogsbränder) 239 1 550 390

Plantproduktion
miljoner plantor 29 30 30

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Produktion, 1  000 ton
Tidningspapper, standard 823 957 1 038 62 170 207 479 458 457 282 329 374 – – – – – – – – –
mF Special 679 714 690 433 418 391 229 269 277 17 27 22 – – – – – – – – –
Sc papper 137 149 131 137 149 131 – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 75 212 175 – – – – – – 75 76 32 – – – – – – – – –
Kartong, plastbelagd/folierad 35 34 35 – – – – – – – – – 35 34 35 – – – – – –
Kartong1) 515 517 563 – – – – – – – – – 287 286 308 228 231 239 – – –
Sulfatmassa, interna och externa leveranser 48 62 50 – – – – – – – – – 48 62 50 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 291 279 272 – – – – – – – – – – – – – – – 291 279 272

råvaror, 1 000 ton
virke, milj m3fub2) 4,49 4,79 4,66 1,27 1,36 1,30 1,02 1,01 0,99 – – – 1,38 1,46 1,42 0,40 0,43 0,42 0,66 0,65 0,62
Inköpt massa/kartong 127 166 174 40,8 41,0 43,4 1,8 4,0 8,6 – – – – – – 84,7 87,0 86,4 – – –
returpapper 813 999 1 040 – 70 105 340 370 373 473 559 562 – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 2,4 2,4 2,5 – – – – – – – – – 2,4 2,4 2,5 – – – – – –
vattenförbrukning, milj m3 84 93 92 13,5 14,5 15,0 22,3 22,9 22,5 3,6 3,9 3,8 34,9 35,8 34,9 9,5 9,2 9,0 – – –
Processavloppsvatten, milj m3 57 64 63 8,5 8,5 8,5 9,8 11,3 10,6 2,7 2,7 2,8 29,2 29,6 29,5 6,9 6,9 6,9 – – –
Kemikalier3) 125 155 178 19,7 30,6 25,3 28,3 31,7 31,4 10,8 13,1 12,2 43,3 43,9 68,1 22,2 24,0 24,3 – – –
Fyllmedel, pigment 195 265 268 72,6 100 91,1 28,2 27,0 28,1 39,5 37,2 19,1 28,3 27,1 32,5 26,7 29,4 30,6 – – –

Värmeenergi, GWh  
Biobränsle
  returlutar 1 468 1 612 1 530 – – – – – – – – – 1 468 1 612 1 530 – – – – – –
  Bark, träfiberbaserade bränslen 1 448 1 347 1 299 303 403 401 340 348 337 – – – 712 403 385 – – – 934) 874) 864)

Återvunnen i TmP-processen5) 1 093 952 955 536 502 538 557 450 417 – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen
  olja, gasol 354 749 869 54 109 139 149 246 256 – – – 144 271 327 – – – 6,9 4,2 4,0
  naturgas 743 921 872 – – – – – – 719 6) 8756) 843 6) – – – 24 46 29 – – –
Inköpt7,8) 528 600 623 – – – – – – – – – 2,1 9) 2,0 9) 1,8 9) 511 10) 546 10) 54810) 2,3 2,0 0

elenergi, GWh
egenproducerad vattenkraft 1 090 1 128 1 193 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Använd elenergi 8,11) 4 681 5 156 5 122 1 860 2 045 1 965 1 619 1 657 1 700 418 6) 4726) 458 6) 427 433 429 327 337 348 19 18 17
  varav egen mottryckskraft 384 485 472 11 18 37 30 72 62 172 201 183 171 191 189 – – – – – –

Utsläpp till luft, ton
Svaveldioxid, (räknat som S) 199 235 230 38 33 42 16 24 26 <1 <1 <1 145 143 125 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 0,7 0,4
Kväveoxider 1 608 1 697 1 670 95 122 100 138 163 181 768 6) 7316) 705 6) 580 577 588 7,0 14 7,0 20 18 20
Stoft 91 131 118 10 24 16 0,6 4,1 4,1 <1 <1 <1 75 84 82 <0,05 <0,05 <0,05 5,0 2,0 2,0
Koldioxid, 1 000 ton
  Fossil 252 399 419 14,9 32,3 41,5 48,1 74,5 79,3 145 176 170 38,0 73,3 87,8 4,4 8,5 4,8 1,8 1,1 1,0
  Biogen 988 1 062 1 096 141 150 186 145 173 158 – – – 677 684 688 – – – 25,0 25,0 24,1

Utsläpp till vatten, ton
cod, 1 000 ton 19,9 25,2 24,5 2,7 3,5 3,9 1,8 1,8 1,8 0,20 0,27 0,24 6,6 8,8 7,6 8,6 9,4 9,4 – – –
Suspenderande ämnen 3 726 5 358 4 672 210 154 300 256 329 330 5,0 5,0 4,0 1 235 1 920 1 030 2 020 2 720 2 760 – – –
Kväve 269 374 318 27 40 36 55 61 55 55 66 65 105 136 89 27 35 50 – – –
Fosfor 19,4 27,3 20,4 1,8 1,4 1,9 3,4 3,9 3,5 1,0 1,0 1,0 10,2 15 10 3,0 5,0 3,0 – – –

avfall, 1 000 ton
Farligt12) 6,2 1,6 0,8 0,03 0,04 0,02 0,14 0,15 0,14 0,08 0,09 0,04 5,89 1,23 0,46 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
deponerat (vått) 23 35 43 1,0 – 1,0 7,0 7,8 10,1 9,8 17,7 18,4 5,2 8,8 13,3 0,21 0,45 0,21 – – –
nyttiggjort eller återvunnet13) 435 496 468 5,9 12,6 17,0 158 161 136 184 225 202 41,8 40,6 51,5 44,9 47,2 37,8 <0,01 <0,01 –

Övriga leveranser
värmeenergi, GWh 115 107 106 1714) 1614) 1614) – – – – – – 9815) 9115) 9015) – – – – – –
Tallolja16), 1 000 ton 4,0 5,5 10,0 – – – – – – – – – 4,0 5,5 10,0 – – – – – –

totalt hallsta Pappersbruk Bravikens Pappersbruk holmen Paper madrid Iggesunds Bruk Workingtons Bruk Iggesunds Sågverk

Iggesund Paperboard holmen timber

11) I slutet av 2008 lades Wargöns Bruk ned. Uppgiften inkluderar el inköpt (11 GWh) till kvarvarande byggnader.

12) Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. vid Bravikens Pappersbruk, hallsta Pappers- 
 bruk och Skärnäs Terminal är man dessutom skyldiga att ta hand om oljehaltigt avfall för de båtar som angör  
 hamnen. För 2009 uppgick mängden av denna typ av avfall till 1 312 ton från de tre hamnarna.

13) Avfall använt bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.  
 Under 2009 användes ytterligare cirka 610 000 ton avfall för energiproduktion internt och externt.

14) Överskottsvärme för leverans till fjärrvärmenätet i hallstavik.

15) 93 GWh för leverans till Iggesunds Sågverk. motsvarande bränsleenergi för att producera värmet och  
 tillhörande utsläpp till luft redovisas under Iggesunds Sågverk. 5 GWh som överskottsvärme för leverans  
 till fjärrvärmenätet i Iggesund.  

16) För leverans till kemikalieindustrin.
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Sverige Koncernen
Personal

2009 2008 2007 2009 2008 2007

anställda
medelantal 3 227 3 511 3 628 4 577 4 829 4 931 

   varav kvinnor, % 18,3 17,5 16,8 18,6 17,9 16,4

   varav tillfälligt anställda, %1) 6,9 – 7,5 6,6 – 5,9
medelålder 47,3 46,5 46,6 46,3 45,0 45,5

Pensionsålder (genomsnitt av olika typer av pensioneringar) 62,9 62,7 62,3 63,5 62,3 –

Sjukfrånvaro, %
Totalt 3,8 4,6 4,7 3,7 4,3 4,5

   varav frånvaro
   längre än 60 dagar 1,7 2,7 2,7 1,4 – –

   de som är 29 år och yngre 2,4 2,5 2,3 – – –

   de som är i åldern 30–49 år 3,1 4,0 4,4 – – –

   de som är äldre än 50 år 4,7 5,7 5,7 – – –

   män 3,8 4,5 4,2 – – –

   kvinnor 3,7 5,3 7,0 – – –

Friskhetsindex (andel medarbetare utan någon sjukdag under året) 44 42  45 47 44 –

Jämställdhet, %
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer 16,2 13,0 10,8 15,8 12,9 8,9

Andel kvinnliga chefstillsättningar av totalt antal tillsatta chefer 29 32 – 27 – –

rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade 17 33 23 27 31 –

Utbildning, %
Grundskola 16 19 21 19 21 21

Gymnasium 64 65 64 61 61 61

högskola, minst två år 20 16 15 20 18 18

rekryterade med högskoleutbildning,
   andel av alla nyanställda 63 – 37 45 – 34

rekryterade kvinnor med högskoleutbildning, 
   andel av alla nyanställda kvinnor 64 89 58 57 – –

Kompetensutveckling, timmar
Traditionell utbildning per anställd och år 40 – 39 40 37 –

Personalomsättning, %
Personalomsättning 12,2 8,5 5,4 10,7 9,2 6,0

varav

   uppsagda 7,8 0,6 0,6 6,5 1,3 –

   pensionering 2,9 4,4 2,7 2,5 3,7 –

   eget val 1,6 3,5 2,1 1,6 4,2 –

rekrytering 2,3 3,2 5,0 3,5 6,5 5,9

arbetsolyckor och tillbud, antal/1 000 anställda
Tillbud 388 267 236 391 296 256

Arbetsolyckor, mindre än 8 timmars frånvaro 129 122 121 126 130 133

Arbetsolyckor, mer än 8 timmars frånvaro 20,9 23,0 18,0 31,2 38,4 23,3

Facklig samverkan, %
enheter med oberoende fackföreningar 100 100 100 100 100 100

enheter med skyddskommitté 100 100 100 100 100 100

Facklig anslutningsgrad 90 89 94 75 76 83

medarbetarundersökning 2)

humankapital (0–1000) 650 – 615 623 – 601

ledarskapsindex (0–100) 57 – 56 58 – 56

1) Andelen deltidsanställda är låg, mindre än 5 procent. 

2) medarbetarundersökningen genomförs vartannat år, nästa gång 2011.
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syFtet med grI är att skapa enhetlighet för 
hållbarhetsredovisning och göra det lättare  
att bedöma och jämföra företag ur ekono-
miskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  
Att tilllämpa GRI:s riktlinjer är frivilligt.

Holmen ser posItIvt på grI och har valt  
att anpassa sättet att redovisa till dess  
rekommendationer. 

Holmen bedömer att redovisningen av  
sociala, miljömässiga och ekonomiska  
fakta/aspekter i Holmen och omvärlden  
2009 uppfyller GRI:s redovisningsnivå A,  
det vill säga den högsta nivån.

revIsIonsFöretaget kpmg genomFörde på 
Holmens uppdrag i februari 2010 en analys 
av innehållet i Holmens GRI-redovisning 
mot informationskraven i GRI:s riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning, G3. Holmens GRI-
redovisning består av hållbarhetsredovisningen 

Holmen och omvärlden 2009, Holmen  
Årsredovisning 2009 och det GRI-register  
som finns på Holmens hemsida. Utgångs- 
punkten var att ge ett uttalande om KPMG 
delar Holmens bedömning att redovisningen  
uppfyller redovisningsnivå A enligt GRI.

I KPMG:s intyg fastställs att den informa-
tion som Holmen lämnat i de ovan nämnda 
dokumenten tillsammans överensstämmer  
med redovisningsnivå A enligt GRI.

mer information
grI-regIster . På Holmens hemsida finns 
ett komplett GRI-register. Här finns också 
KPMG:s intyg.

global reportIng InItIatIve . Organisa- 
tionens hemsida ger en komplett bild av  
GRI och dess regelverk.
www.globalreporting.org

GRI – Global Reporting Initiative – är ett internationellt samarbetsorgan 
där många olika intressentgrupper i samhället arbetat fram globala  
riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet 
hållbar utveckling.

Holmen uppfyller  
redovisningsnivå A enligt GRI

h o l m e n  o C h  G r Ih o l m e n  o C h  G r I
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Holmen och GRI
Holmen följer sedan 2006 Global Reporting Initiative (GRI) och  
dess riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Förteckningen nedan  
visar var GRI-indikatorer för arbetssätt och kärnindikatorer redo- 
visas. GRI:s tilläggsindikatorer redovisas i GRI-registret på  
Holmens hemsida. Där redovisas och kommenteras också  
eventuella avvikelser mot riktlinjerna. 

Holmen har vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen Holmen 
och omvärlden 2009 tagit hänsyn till GRI:s tio redovisningsprinciper. 
Dessa syftar till att säkerställa att information om verksamhetens  
hållbarhetsaspekter inkluderas samt att 
kvaliten på den information som redovisas 
uppfyller givna kriterier.  

hr  =  Hållbarhetsredovisning                     
År  =  Årsredovisning 
www =  Holmens hemsida  
  www.holmen.com

1. Vision och strategi

1.1 vd:s uttalande hr 2–3

1.2 Beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan 
på hållbar utveckling samt de risker och möjligheter 
organisationen står inför som en följd av trenderna 
inom hållbar utveckling

hr omslag, 2–3, 6–7,  
10–11, 14–17 
År 44–51, 62–64 

2. organisationsprofil

2.1 organisationens namn hr 1, omslag, www

2.2 de viktigaste varumärkena, produkterna och/eller  
tjästerna

hr 4–6, 8–9 

2.3 organisationsstruktur, enheter, affärsområden,  
dotterbolag och joint ventures

hr 4–11 

2.4 organisationens huvudkontor hr 4, 8, omslag

2.5 verksamhetsländer hr 4, 8–9

2.6 ägarstruktur och företagsform hr 4, År 28–29, 48–49, 59, 
www

2.7 marknader hr 4–6, 8–9, År  4–5, 12–25

2.8 verksamhetens omfattning hr 4–9, 36–37, 57–60 
År 4–5, 28–29, 64–65

2.9 väsentliga förändringar under redovisningsperioden  
(avseende storlek, struktur etc.) 

hr 1, 54, 56 År 44–51

2.10 mottagna utmärkelser och priser under  
redovisningsperioden

hr 64 

3. Information om redovisningen

Redovisningsprofil

3.1 redovisningsperiod hr 1

3.2 datum för föregående redovisning hr 1

3.3 redovisningscykel hr 1

3.4 Konktaktperson för redovisningen hr 1, omslag

Redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processer för att bestämma redovisningens innehåll hr 1–3, 61–63, www

3.6 redovisningens avgränsningar hr 1–3, 56

3.7 Särskilda begränsningar i redovisningens omfattning  
och avgränsning 

hr 1–3, 56, 58–59 

3.8 redovisningsprinciper avseende joint ventures,  
dotterbolag etc.

hr 1, 56, År 58–62, www 

3.9 mätmetoder hr 56–60, År 58–62, www

3.10 Förklaring av effekter av eventuella omräkningar  
av information i tidigare redovisningar 

hr 56–60 

3.11 väsentliga förändringar från föregående redovisningar 
(avseende avgränsning, mätmetoder etc.) 

hr 1, 56–60, www 

GRI, Global Reporting Initiative
3.12 Innehållsförteckning för GrI:s standardupplysningar 

(GrI-register)
hr 1, 62–63, www 

Granskning
3.13 Policy och praxis avseende extern granskning hr 1, 56, 61–63, År 85, www

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Bolagsstyrning
4.1 Bolagsstyrningsstruktur hr 10–11, År 31–35

4.2 Styrelseordförandens ställning hr 10, År 33, www
4.3 Andel styrelseledamöter som är oberoende och/eller  

inte ingår i företagsledning
År 33, www 

4.4 möjligheter för aktieägare och anställda att komma med 
rekommendationer till styrelsen eller företagsledningen

hr 10, 14–15, 55 
År 31–32, 35

4.5 Koppling mellan organisationens resultat och  
ersättning till styrelseledamöter, ledande befattnings- 
havare och chefer 

hr 46–47, År 34, 66–67, 
www

4.6 rutiner och processer för att garantera undvikandet  
av intressekonflikter

hr 10, År 33 

4.7 rutiner och processer för att bestämma styrelsemed-
lemmarnas kompetens (avseende hållbarhetsarbetet)

hr 10, År 31–35 

4.8 mission, värderingar samt hållbarhetsrelaterade  
policyer och styrdokument (internt utarbetade)

hr 2–3, 10–13, 64 

4.9 rutiner och processer för styrelsens övervakning av 
hållbarhetsarbetet (bl.a. avseende risker och möjlig- 
heter) samt anslutning till internationella standarder  
och uppförandekoder etc.

hr 10–11, År 31–35 

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens prestationer,  
i synnerhet gällande hållbarhetsarbetet

År 32–33, www 

Engagemang i externa projekt

4.11 Tillämpning av försiktighetsprincipen hr 13, 38–39

4.12 externa stadgor, principer och initiativ hr 1, 11, 13, 20–21, 25, 
34–35, 38–39, 41–42, 61–64

4.13 medlemskap i industri- och affärsorganisationer hr 13, 16–17, 64, www 

Intressentrelationer

4.14 lista över engagerade intressentgrupper hr 1, 13–17, 37, 52, 55, 64

4.15 Principer för identifiering och val av intressenter hr 14–16

4.16 metoder för kommunikation med intressenter hr 10–12, 14–17, 25,  
46–48, 50, 55, 61

4.17 Särskilda frågor som har uppmärksammats genom  
kommunikation med intressenter, och hanteringen  
av dessa frågor

hr 10–11, 14–17, 48, 50, 55 

5. resultatindikatorer
e K o n o m I S K a  I n d I K at o r e r

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och resultat hr 6–7, 36–37, 57, 

År omslag, 1-3, 6–10
Policy hr 6–7, 12

Övrig information hr 1–3, 10, 64,  
År omslag, 1–10, 44–49

Ekonomisk prestanda
ec1 direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat hr 2–3, 36–37, 57 

ec2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter  
till följd av klimatförändringar

hr 2–3, 18–19, 26–29,  
32–35

ec3 omfattning av förmånsbestämda pensionsplaner År 66, 79

ec4 väsentligt finansiellt, statligt, stöd hr 25, År 66

Marknadsnärvaro
ec6 Policy, praxis och andel utgifter till lokala leverantörer  

(på väsentliga verksamhetsplatser)
hr 16–17, 20–21 

ec7 rutiner för anställning av lokal personal (inklusive  
andelen lokala chefer)

hr 16, 52, www 

Indirekt ekonomisk påverkan
ec8 Beskrivning av infrastrukturinvesteringar, vilka  

huvudsakligen görs förs allmänhetens nytta
hr 16–17 

mIljöIndIkatorer

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och resultat hr 2–3, 6–7, 34–35, 38–41

Policy hr 12, 38

organisationsansvar hr 10–11, 38

Utbildning och medvetenhet hr 38, www

Övervakning och uppföljning hr 10–11, 38–41, www

Övrig information hr 18–32, 56, 58–59  
År 10–11, 50–51

Material
en1 materialanvändning (i vikt eller volym) hr 58–59

en2 Återvunnet material i procent av materialanvändning hr 22, 44, 58–59
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Energi
en3 direkt energianvändning hr 24–25, 39, 58–59, www

en4 Indirekt energianvändning hr 58–59, www

Vatten
en8 Total vattenanvändning hr 23, 58–59

Biologisk mångfald
en11 lokalisering och storlek av mark som ägs, arrenderas 

eller brukas i områden som består av arter med rik  
biologisk mångfald (utanför skyddade områden) 

hr 8–9, 19, 23, 32, 59,  
www

en12 Betydande inverkan av verksamheten på biologisk  
mångfald i skyddade områden och andra områden  
med rik biologisk mångfald

hr 18–19, 23, www

Utsläpp, avlopp och avfall
en16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser hr 28–31, 40, 43, 58–59, 

www

en17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser hr 31, 58–59, www

en19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen www

en20 nox, Sox och andra väsentliga utsläpp till luften hr 40, 58–59, www

en21 Totalt utsläpp till vatten (i kvalitet och recipient) hr 23, 40, 58–59, www

en22 Total avfallsvikt (per typ och hanteringsmetod) hr 40, 44, 58–59

en23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill hr 39, 45, www

Produkter och tjänster
en26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter  

och tjänster
hr 11, 18–35, 38–39,  
42–45, 64

en27 Andel sålda produkter som återvinns hr 22–25, 44, 58–59 

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
en28 värdet av betydande böter och antalet icke- 

monetära sanktioner till följd av överträdelser av  
miljölagstiftning och bestämmelser

hr 39, 42, År 51 

S o C I a l a  I n d I K at o r e r

la, anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

mål och resultat hr 2–3, 6–7, 46–47, 50

Policy hr 12–13, 46

organisationsansvar hr 10–11, 46–47

Utbildning och medvetenhet hr 49, 51–53

Övervakning och uppföljning hr 46–48

Övrig information hr 53–55, 64, www

Anställda
lA1 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform  

och region
hr 8–9, 60, www 

lA2 Totalt antal anställda och personalomsättning hr 60, www

Relationer mellan anställda och ledning
lA4 Andel anställda omfattade av kollektivavtal hr 55, 60

lA5 minsta varseltid vid verksamhetsförändringar hr 12, 54–55

Hälsa och arbetsmiljö
lA7 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbets-

dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor
hr 47, 51, 60, www 

lA8 Utbildning och program för att hjälpa de anställda och 
deras familjer i frågor gällande allvarliga sjukdomar

hr 51, www 

Utbildning
lA10 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar  

per år och anställd
hr 53, 60 

Mångfald och lika möjligheter
lA13 Sammansättning av styrelse och ledning  hr 50, 60, År 36-38

lA14 löneskillnad mellan män och kvinnor hr 12, 50, www

hr, mänskliga rättigheter
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och resultat hr 1, 6–7, 13, 46–47

Policy hr 12–13

organisationsansvar hr 10–11, 55, www

Utbildning och medvetenhet hr 48, 50, 53
Övervakning och uppföljning hr 13, 55
Övrig information hr 12–13, 15–17, 48, 50

Investerings- och inköpsrutiner
hr1 Andel och antal betydande investeringsbeslut som  

inkluderar krav/granskning gällande mänskliga  
rättigheter

www 

hr2 Andel betydande leverantörer och underleverantörer  
som har granskats avseende efterlevnad av regelverk  
gällande mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder

hr 11, 13, 38, www 

Icke-diskriminering
hr4 Fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder hr 50

Föreningsfrihet och frihet att sluta kollektivavtal
hr5 verksamheter där föreningsfriheten samt friheten 

att sluta kollektivavtal kan vara väsentligt hotade.  
redovisning av vidtagna åtgärder

hr 13, 55, www 

Barnarbete
hr6 verksamheter där det föreligger väsentlig risk för  

fall av barnarbete. vidtagna åtgärder för att bidra till 
avskaffande av barnarbete

hr 13, www 

Tvångsarbete
hr7 verksamheter där det föreligger väsentlig risk för  

tvångsarbete. Åtgärder vidtagna för att bidra till  
avskaffande av tvångsarbete

hr 13, www 

So, Samhällsfrågor
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och resultat hr 12–15

Policy hr 12

organisationsansvar hr 10–11, 14–17, www

Utbildning och medvetenhet hr 12–13

Övervakning och uppföljning hr 14–15

Samhällsfrågor
So1 hantering av verksamhetens samhällspåverkan  hr 10, 12–17, 55

Korruption
So2 Antalet affärsenheter vilka har undersökts avseende  

risk för korruption 
hr 12–13, www 

So3 Utbildning av anställda i organisationens policyer  
och rutiner avseende motverkan av korruption 

hr 12–13, www 

So4 vidtagna åtgärder till följd av fall av korruption hr 12–13, www

Offentlig politik
So5 Politiska ställningstaganden och delaktighet  

i politiska beslutsprocesser och lobbying
hr 2–3, www 

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
So8 värdet på betydande böter och antalet icke- 

monetära sanktioner avseende överträdelser av  
lagar och bestämmelser

www 

Pr, Produktansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och resultat hr 6–9, 22

Policy hr 12, 20–21

organisationsansvar hr 10–11, www

Utbildning och medvetenhet hr 32–33, www

Övervakning och uppföljning hr 14–15, www

Kunders hälsa och säkerhet
Pr1 Utvärdering av produkternas eller tjänsternas  

inverkan på hälsa och säkerhet över livscykeln
hr 32–33, www 

Märkning av produkter och tjänster
Pr3 Krav på produktinformation hr 8–9, 20–21, 41, www 

Marknadskommunikation
Pr6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och  

frivilliga överenskommelser gällande marknads-  
användningen av produkter och tjänster

www 

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
Pr9 Belopp avseende betydande böter för överträdelser  

av lagar och regler gällande tillhandahållandet och 
användningen av produkter och tjänster

www  

h o l m e n  o C h  G r I



6 4 h o l m e n  o c h  o m vä r l d e n  2 0 0 9

d e t ta  ä r  h o l m e n

Företagsindex medlemskap

miljöfonder

Holmen ser ett aktivt hållbarhetsarbete 
och tydlig kommunikation om detta som 
ett sätt att stärka varumärket. Det har 
också positiva interna effekter.

Holmen ser intressenternas utvärderingar 
av hållbarhetsarbetet som viktiga för att 
kunna utveckla arbetet med hållbarhet. 
Holmen är noterat på flera företags- 

index. Syftet med dessa index är att 
göra det lättare för investerare att 
identifiera företag som arbetar med 
hållbarhetsfrågor på ett ansvarsfullt  
och utvecklande sätt. Att bli upptaget  
i ett index bekräftar att företaget  
agerar ansvarsfullt ur ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter.

Erkännanden och bedömningar
I ökande grad uppmärksammas Holmen för sitt hållbarhetsarbete. 
Koncernen är upptagen i ett antal internationella företagsindex.

Bedömningar

Carbon disclosure Project (CdP) är en ideell organisation som arbetar för en bra dialog 
mellan intressenter med klimatpåverkan som gemensam nämnare. I 2009 års utvärdering 
av nordiska företag bedömdes Holmen att inom sektorn skog och papper vara det femte 
bästa företaget att rapportera om klimatpåverkan. www.cdproject.net

Folksam. Ett index som lyfter fram ansvarsfullt företagande. Av mer än 200 utvärderade 
företag kom Holmen på tionde plats vad gäller miljöredovisning och på första plats vad 
gäller mänskliga rättigheter. www.folksam.se

deloitte bedömer sedan 1993 svenska företags information om miljö, etik och socialt  
ansvar. Hållbarhetsredovisningen Holmen och omvärlden 2008 bedömdes som sjätte 
bästa av totalt 36 bedömda företags redovisningar. www.deloitte.com

enterprise.com (e.com) är ett företag som primärt utvärderar årsredovisningar.  
Holmen valdes ut som ett gott exempel på hur hållbarhetsfrågorna redovisades och  
diskuterades i Holmen och omvärlden 2008. www.reportwatch.net

enkäten hållbart värdeskapande. Holmen deltog under 2009 i denna enkät där de  
100 största bolagen på Nasdaq OMX Large Cap tillfrågades om riktlinjer för  
miljö och socialt ansvar. Bakom initiativet stod femton svenska institutionella investerare. 
www.hallbartvardeskapande.se

drottning Kristina-priset. Holmen tilldelades under 2009 detta pris för sina insatser  
i miljö- och klimatfrågor samt för att främja relationerna mellan Sverige och Spanien.

Global Compact. Holmen är medlem i 
FN:s Global Compact. Koncernen stäl-
ler sig därmed bakom FN:s tio principer 
för mänskliga rättigheter, miljö och 
korruption. Holmen deltar också i det 
svenska nätverket Globalt Ansvar och 
från och med 2009 även i det nordiska 
nätverket Global Compact Nordic 
Network.  
www.unglobalcompact.org

ICC. Holmen är sedan mer än tio år 
anslutet till Internationella Handels-
kammarens näringslivsprogram för 
hållbar utveckling. Detta innehåller 16 
principer för miljömedvetet ledarskap. 
www.icc.org

Swedbank robur. Holmen ingår i  
Swedbank Roburs fondfamiljer Ethica och 
Banco under kategorin Goda exempel.  
www.swedbankrobur.se

GeS nordic Sustainability Index etablerades 
2008 och omfattar Nordens 50 ledande företag 
inom områdena miljö, socialt ansvar och bolags-
styrning. Sedan början av 2010 är Holmen också 
upptaget i motsvarande svenska index.  
www.indexes.nasdaqomx.com

FtSe4Good Index Series. Företag i detta  
index kännetecknas av att de bland annat har ett 
väl utvecklat miljöarbete och goda relationer till 
sina intressenter. www.ftse.com/ftse4good

Storebrand SrI. De företag som är världs- 
ledande inom områdena miljö och socialt ansvar 
kvalificerar sig för Storebrands lista best in class. 
www.storebrand.com 

Vigeo rating. Indexet VIGEO Ethibel Register tar 
upp företag som bedöms ligga över genomsnittet 
inom områdena social och miljömässig hållbarhet.  
www.vigeo.com/csr-rating-agency

dexia asset management. Holmen togs under 
2009 upp i Dexia Money Market Euro Sustainable 
Fund. Fonden innehåller företag som uppfyller 
höga krav på hållbarhet. www.dexia-am.com

Kld Indexes tar fram hållbarhetsindex för institu-
tionella investerare. Holmen finns upptaget på fyra 
sådana index varav FTSE KLD Global Sustaina-
bility Index är ett. www.kld.com/indexes  

SIX Star är ett hållbarhetsindex som under 
2009 lanserades av SIX Telekurs i samarbete 
med Ethix SRI Advisors. Totalt 260 nordiska 
börsföretag utvärderades utifrån aspekter som 
bolagsstyrning, miljö och socialt ansvar. Holmen 
finns upptaget i SIX STAR Sweden Sustainabi-
lity Index 25. www.six-telekurs.se
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Adresser 

Innehåll

Mer om hållbarhet
På Holmens webbplats finns mer  
information om hållbarhet, bland  
annat beskrivningar av miljöarbetet  
vid de olika affärsområdena. Där  
finns också ordlista och länkar. 
www.holmen.com

Holmen AB  
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 StockHolm 
tel 08-666 21 00 
info@holmen.com 

Holmen Paper AB 
601 88 NorrköPiNg  
tel 011-23 50 00

Holmen Skog AB  
891 80 örNSkölDSvik 
tel 0660-754 00

Iggesund Paperboard AB
825 80 iggeSuND  
tel 0650-280 00

Holmen Energi AB  
891 80 örNSkölDSvik 
tel 0660-754 00

Fullständig adressförteckning 
finns på Holmens webbplats 
www.holmen.com

Miljöansvar 
lars Strömberg, chef miljö- och hållbarhetsfrågor  
08-666 21 54 · lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar 
thommy Haglund, chef koncernstab Personal
08-666 21 38 · thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Jernhall, chef koncernstab ekonomi och Finans 
från 2010-04-15
08-666 2122 · anders.jernhall@holmen.com

Välkommen med frågor och synpunkter
Holmen och omvärlden ger svar på många frågor 
som har med Holmens hållbarhetsarbete att göra  
– men ämnet är stort och det finns säkert fler.  
Därför välkomnar vi ytterligare frågor och syn- 
punkter inom de ämnesområden som behandlas  
i denna redovisning. 

Holmen och omvärlden 2009
HållbarHetsredovisning. Holmen och  
omvärlden beskriver koncernen ur de tre  
perspektiven ekonomisk utveckling, miljöansvar 
och socialt ansvar. 

Finns På tre sPråk. Holmen och omvärlden  
finns också på engelska och spanska. 

Ytterligare exemPlar kan beställas  
på Holmens webbplats och från:
Holmen AB 
Koncernstab Information
Box 5407 
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
info@holmen.com 
www.holmen.com

Omslaget är tryckt på iggesund Paperboards solidkartong 
invercote® creato matt 280 g/m2. Det är präglat och uv-lackerat

Produktion: Hållbarhetsredovisningen är producerad av Holmen

Layout: energi reklambyrå, AD reklambyrå

mer inFo På nätet. På Holmens webbplats 
finns mer information om miljöarbetet vid de  
olika enheterna under 2009. Där finns också  
ett gri-register.

Grafisk produktion: energi reklambyrå 
Foto: rolf Andersson med flera

Grafiska illustrationer: Bo Persson, Designmakarna

Tryck: trosa tryckeri

Holmen Timber AB
Box 45 
825 21 iggeSuND
tel 0650-280 00
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Holmen Årsredovisning 2009 ger en  
fyllig bild av koncernens ekonomiska  
utveckling och de förhållanden som  
präglade marknaderna under året. 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk innehåller  
detaljerade anvisningar för skötseln av  
Holmens skogar. kraven i certifieringarna  
enligt PeFc och FSc är inbyggda.

Beställ från Holmens webbplats. 
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Holmen AB (publ) 
Box 5407 
114 84 STOCKHOLM

Tel 08-666 21 00 
E-post info@holmen.com 
www.holmen.com

Organisationsnummer 556001-3301 
Säte Stockholm

Holmen och omvärlden 2009
Hållbarhetsredovisning




