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Välkommen med  
frågor och synpunkter

Mer om Holmen
Årsredovisning 2010 med hållbarhets
redovisning ger en fyllig bild av koncernens 
ekonomiska utveckling och de förhållanden 
som präglade marknaderna under året.  
Nytt för i år är att årsredovisningen också 
inkluderar en redovisning av hållbarhets
arbetet för 2010.
 
 
 

Miljöansvar
Lars Strömberg,  
chef miljö och hållbarhetsfrågor 
Tel 08666 21 54 
lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar
Thommy Haglund,  
chef koncernstab Personal 
Tel 08666 21 38 
thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Jernhall,  
chef koncernstab Ekonomi och Finans 
Tel 08666 21 22  
anders.jernhall@holmen.com

YTTERLIGARE EXEMPLAR kan 
beställas på Holmens webbplats och från: 
Holmen AB 
Koncernstab Information 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
Tel 08666 21 00 
info@holmen.com 
www.holmen.com 
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Å
rsredovisning 2010

Hållbarhetsarbetet 
Holmen och hållbarhetsarbetet ger en för
djupad bild av organisation, arbetssätt och 
trender med syftet att möta allt högre krav 
på hållbar utveckling. Redovisningen ger 
svar på många frågor som har med Holmens 
hållbarhetsarbete att göra – men ämnet är 
stort och det finns säkert fler. Vi välkomnar  
därför frågor och synpunkter inom de 
ämnesområden som behandlas i denna 
redovisning. 

FINNS PÅ TRE SPRÅK. Holmen och 
hållbarhetsarbetet finns också på engelska 
och spanska. 
 
MER INFORMATION PÅ NÄTET. På 
Holmens webbplats www.holmen.com finns 
kompletterande information om Holmens 
hållbarhetsarbete samt om miljö arbetet vid 
de olika affärsområdena under 2010. Där 
finns också ett GRIregister samt KPMG:s 
bestyrkanderapport. 

Holmen AB 
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
Tel 08666 21 00 
info@holmen.com

Holmen Paper AB 
601 88 Norrköping 
Tel 01123 50 00

Iggesund Paperboard AB 
825 80 Iggesund 
Tel 0650280 00

 
 

Holmen Timber AB 
Box 45 
825 21 Iggesund 
Tel 0650280 00

Holmen Skog AB 
891 80 Örnsköldsvik 
Tel 0660754 00

Holmen Energi AB 
891 80 Örnsköldsvik 
Tel 0660754 00 

Fullständig adressförteckning finns på 
www.holmen.com

Adresser

Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten 
av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma 
fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering  
är plantorna cirka tio centimeter långa. 

Foto: Håkan Nordström.

Omslaget är tryckt på Iggesund Paperboards  
solidkartong Invercote® Creato matt 280 g/m2. 
Det är präglat och UV-lackerat.

Produktion: Holmen och hållbarhetsarbetet 
är producerad av Holmen

Layout: Leon

Grafisk produktion: Energi Reklambyrå

Foto: Rolf Andersson med flera

Tryck: Danagård LiTHO
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Holmen och hållbarhetsarbetet

Holmen och hållbarhetsarbetet ger en bred 
bild av Holmen-koncernen. Skriften om-
fattar all skoglig och industriell verksamhet 
samt sociala frågor. Den beskriver också 
det framåtsyftande arbetet för att möta allt 
högre krav på hållbar utveckling.

Holmen publicerar sedan 2004 årligen 
hållbarhetsredovisningar. Förra upplagan 
distribuerades i mars 2010.

INTRESSENTER OCH MÅLGRUPPER. 
Anställda, kunder, aktieägare, affärspartners, 
opinionsbildare, myndigheter, analytiker, 
skolor och allmänheten.

DE FAKTA som redovisas i Holmen och håll-
barhetsarbetet är till stor del desamma som 
Holmen enligt lagar och avtal rapporterar 
till myndigheterna. Vissa uppgifter har tagits 
fram specifikt för denna publikation. De 
viktigaste nyckeltalen redovisas i respektive 
avsnitt. Kompletterande miljöinformation  
och detaljerad data finns på Holmens 
webbplats.

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 har anpassats 
till GRI-kraven och FN:s Global Compacts 
tio principer. Koncernens samlade GRI-
redovisning består av Årsredovisning 2010 
med hållbarhetsredovisning, Holmen och 
hållbarhetsarbetet och ytterligare informa-
tion på Holmens webbplats. På den senare 
finns också ett fullständigt GRI-register samt 
revisorernas bestyrkanderapport. 

Koncernens GRI-redovisning uppfyller  
redovisningsnivå A+ enligt GRI, vilket 
bekräftats av revisorer vid KPMG.

Intern produktion
Holmen och hållbarhetsarbetet är samman-
ställd och producerad inom koncernen. 
Holmen ser intern produktion som ett sätt 
att utveckla arbetet med hållbarhet inom de 
berörda ämnesområdena.

En särskild arbetsgrupp med representan-
ter från Holmens koncernstaber ansvarar för 
samordning av hållbarhetsfrågorna. Gruppen 
är tillsatt av koncernens VD och ansvarar 
för hållbarhetsinformationen i Årsredovis-
ning 2010 med hållbarhetsredovisning samt 
Holmen och hållbarhetsarbetet. 

Årsredovisning 
Holmens Årsredovisning 2010 med håll-
barhetsredovisning ger en fyllig bild av 
koncernens ekonomiska utveckling och de 
förhållanden som präglade marknaderna 
under året. Där finns också bolagsstyrnings-
rapporten samt detaljerad information om 
styrelse, ledning, revisorer och årsstämma.

Nytt för i år är att årsredovisningen 
inklu derar en redovisning av hållbarhets-
arbetet för 2010 tillsammans med nyckeltal 
för personal, produktion och miljö för 
koncernen de senaste fem åren.

Holmen och hållbarhetsarbetet beskriver Holmen ur 
perspektivet hållbart företagande. Tyngdpunkten ligger  
på socialt ansvar och miljöansvar med fördjupade  
beskrivningar av organisation, arbetssätt och trender. 

Principer för redovisningen

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

Holmens viktigaste uppgift är att skapa 
långsiktiga värden för våra ägare genom att 
affärsverksamheten uppfyller olika intres-
senters behov. Dessa är förutom ägarna våra 
kunder, medarbetarna, leverantörerna och 
samhället runt omkring oss. Samma intres-
senter ställer också krav på att vi agerar 
utifrån ett hållbart perspektiv när vi skapar 
dessa värden. 

Holmen har arbetat framgångsrikt med 
miljöansvar och socialt ansvar under en lång 
tid. Vår ambitiösa satsning på hållbarhetsfrå-
gor har varit möjlig tack vare en i grunden 
god lönsamhet. 

MED DENNA SKRIFT, Holmen och håll-
barhetsarbetet, vill vi belysa koncernen i ett 
brett perspektiv och vår ambition att vara 
ett långsiktigt ansvarstagande företag. Det 
gäller hela kedjan – från det vi sätter plantor 
i skogen, via tillverkning och distribution 
av produkter, tills dess att de används och 
återvinns. Vi vill också beskriva hur hållbar-
het inte bara handlar om fysiska resurser och 
miljö utan lika mycket om sociala aspekter; 
om vår personal och vår roll i samhället. 
Dessutom vill vi tydliggöra att utan lönsam-
het och vinst finns det inga möjligheter att 
skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET är 
ledord i många av de beslut som fattas i vårt 
företag. Investeringen vid Iggesunds Bruk är 
ett exempel på detta. För 2,3 miljarder kro-
nor byggs en ny sodapanna med turbin som 
gör bruket självförsörjande på energi. På 
sikt blir det möjligt att driva verksamheten 
helt utan fossila bränslen. Det nya sågverket 
i Braviken är ytterligare en framtidsinveste-
ring. Våra satsningar på vindkraftsutbyggnad 
är ett tredje exempel. Ett grundkrav på alla 
dessa satsningar är naturligtvis att de upp-
fyller våra lönsamhetskriterier.

VÅR TIDS KANSKE VIKTIGASTE utmaning 
handlar om risken för klimatförändringar. 
Här har Holmen som företag en unik ställ-
ning då vår verksamhet utgår från den natur-
liga och förnybara råvara som skogen ger. 
Klimatpåverkande produkter och energislag 
kan ersättas genom att istället bruka skogen 
och använda de produkter som den ger. 
Holmens miljömål bidrar till att sätta fokus 
på klimat- och energifrågorna.

 
VÅRT ARBETE GER POSITIVA AVTRyCK 
i omvärlden. Holmen är upptaget på flera 
internationella företagsindex vars syfte är att 
göra det lättare för investerare och andra att 
identifiera företag som på ett trovärdigt sätt 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Holmen har 
helt klart intagit en framstående position på 
detta område. Ett konkret bevis på detta är 
att vi numera uppfyller kraven för den allra 
högsta redovisningsnivån i Global Reporting 
Initiative, GRI A+.

SAMMANTAGET VÅGAR jAG PÅSTÅ att 
Holmen har goda förutsättningar att upp-
fylla dagens – och morgondagens – allt mer 
accentuerade krav på hållbarhet. Vi bedriver 
ett långsiktigt skogsbruk där både tillväxten 
och det totala virkesförrådet ökar för varje 
år och vi arbetar ambitiöst med att utveckla 
naturvårdsmetoderna i skogen. Vattenkraf-
ten och kommande satsningar på vindkraft 
ligger i linje med våra energi- och klimatmål. 
Satsningar på området bioraffinering är 
spännande och förväntas ge nya produkter 
och lönsamma affärer. 

GENOM VÅRT ENGAGEMANG och med-
lemsskap i FN:s Global Compact tar vi från 
Holmens sida tydlig ställning i frågor om 
mänskliga rättigheter och miljöansvar. 
Miljömedvetenheten hos våra anställda är 
hög – en frukt av vår personalpolitik som  
i hög grad uppmuntrar till lärande, ansvars-
tagande och egna initiativ.

Kompetenta och engagerade medarbe-
tare är en förutsättning för framgång. Min 
ambition är att Holmen ska vara känt som 
ett företag med bra personalpolitik och 
som erbjuder utvecklande arbetsuppgifter. 
Betydande resurser avsätts därför på perso-
nalutveckling och ledarskap. Engagerade och 
insiktsfulla ledare är en förutsättning för att 
kunna ta vara på morgondagens möjligheter 
att skapa en lönsam affärsverksamhet.

Stockholm den 18 februari 2011

Magnus Hall 
VD och koncernchef

VD har ordet



Holmen i korthet

Holmen, huvudkontor

Produktionsorter 

Säljkontor, skogsregioner,
inköpsbolag

Arkning

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Verksamhet utanför Europa

Holmen Paper: säljkontor i USA.

Iggesund Paperboard: 
säljkontor i Hongkong, 
Singapore och USA.

Holmen Timber: försäljning 
i Nordafrika och Mellanöstern 
via Uni4 Marketing AB.

Verksamheten utgörs av tre produktinrik
tade och två råvaruinriktade affärsområden. 
Dessa ska utvecklas genom organisk tillväxt.

Holmens tillverkning i de produktinrik
tade affärsområdena är baserad på förnybar 
råvara från hållbart brukade skogar. Affärs
området Holmen Paper tillverkar tryckpap
per för dagstidningar, tidskrifter, kataloger, 
reklam och böcker. Tillverkningen sker vid 
två svenska och ett spanskt bruk. Iggesund 
Paperboard producerar kartong för konsu
mentförpackningar och grafiska ändamål vid 
ett svenskt och ett engelskt bruk. Holmen 
Timber tillverkar trävaror vid två svenska 
sågverk. 

Holmen Skog ansvarar för skötsel och 

utveckling av koncernens markinnehav som 
uppgår till cirka 1,3 miljoner hektar, varav 
en miljon hektar utnyttjas för skogsbruk. 
Den årliga avverkningen i egen skog uppgår 
ett normalår till cirka 2,5 miljoner kubik
meter virke.

Holmen Energi ansvarar för koncernens 
vattenkraftproduktion samt utvecklingen 
inom energiområdet. Vattenkraftproduk
tionen uppgår ett normalår till cirka  
1 100 GWh. 

Holmens skogs och energitillgångar är 
av stort värde för Holmen. De bidrar till 
att ge företaget en stabil bas. Förutom en 
jämn och hög intjäning ger de fördelar vid 
råvaruanskaffningen till de produktinriktade 

affärsområdena. För skogsråvaran liksom 
inom energiområdet finns dessutom stora 
utvecklingsmöjligheter. Självförsörjnings
graden för virke är cirka 60 procent och för 
elkraftsbehovet cirka 30 procent. Behovet 
av värmeenergi täcks till betydande del av 
bioenergi producerad vid de egna anlägg
ningarna. 

Koncernen har fem produktionsan
läggningar i Sverige samt en i vardera 
Stor britannien och Spanien. Skogar och 
vattenkraft finns i Sverige. Cirka 90 procent 
av försäljningen sker i Europa via egna 
försäljningsbolag.

Holmens två aktieserier är noterade på 
Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

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 som stärker Holmens position och framtida utveckling.
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Tillverkning... 
AVVERKNINGARNA i Holmens skogar mot
svarar cirka 60 procent av virkesbe hovet. 
Resterande volymer köps av privata skogs
ägare 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  
Pappersbruk och vid Holmen Paper Madrid 
där tillverkningen är helt baserad på retur
papper. Samtliga Holmens anläggningar 
tillämpar certifierade kvalitets, miljö och 
energi ledningssystem. Holmens skogsbruk 
tillämpar ett certifierat miljöledningssystem 
samt är certifierat enligt de internationella 
skogsstandarderna PEFC och FSC.

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

MAGASIN, BILAGOR OCH VECKOTID-
NINGAR. Holmen har ett brett sortiment 
av olika papperskvaliteter för dessa typer av 
tidningar.

DIREKTREKLAM OCH KATALOGER 
genererar försäljning både via butik och 
internet.

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

FÖRPACKNINGAR FÖR LIVSMEDEL,  
LÄKEMEDEL, PARFYM, KONFEKTYR 
OCH TOBAK. Kraven på renhet samt tryck 
och körbarhet hos kartongen är höga för 
dessa produkter. Förpackningen 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 KONSTRUK-
TIONSVIRKE. Leva och bygga med trä. 
Holmens trävaror används idag som synligt 
trä i boendemiljö samt som konstruktions
material för byggnader i trä.

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

Tillverkning och användning  
av Holmens produkter

PÅAB
Returpapperet i Sverige anskaffas  
av det delägda bolaget PÅAB.

Carpa
Helägt spanskt bolag som under  
2010 samlade in 447 000 ton retur
papper. 

Arkningsanläggningar
Arkning av kartong i Utrecht, Neder
länderna och Valence, Frankrike. 
Kapacitet:75 000 ton/år.

Skärnäs Terminal 
Hamn i Iggesund som hanterar  
800 000 ton skogsprodukter/år. 
340 fartygsanlöp under 2010.

Hallsta Pappersbruk
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved.
Process: TMP och slipmassa.
Produkter: Tidningspapper, 
MF Journal, SCpapper och bokpapper.
Produktionskapacitet: 670 000 ton/år.
Medelantal anställda: 733.

Bravikens Pappersbruk
Holmen Paper
Råvara: Granmassaved, returpapper.
Process: TMP och DIPmassa.
Produkter: Tidningspapper, färgat tidningspapper, 
katalogpapper och MF Journal.
Produktionskapacitet: 750 000 ton/år.
Medelantal anställda: 604.

Holmen Paper Madrid
Holmen Paper
Råvara: Returpapper.
Process: DIPmassa.
Produkter: Tidningspapper, MF Journal 
och LWC Recycled.
Produktionskapacitet: 495 000 ton/år*.
Medelantal anställda: 369*.
* Före stängning av PM61

Iggesunds Bruk
Iggesund Paperboard
Råvara: Barr och lövmassaved.
Process: Sulfatmassa.
Produkter: Solidkartong, plastbelagd kartong 
och sulfatmassa.
Produktionskapacitet: 330 000 ton/år (kartong).
Medelantal anställda: 890.

Workingtons Bruk
Iggesund Paperboard
Råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa.
Process: RMPmassa.
Produkt: Falskartong.
Produktionskapacitet: 200 000 ton/år.
Medelantal anställda: 405.

Iggesunds Sågverk
Holmen Timber
Råvara: Talltimmer.
Process: Sågverk.
Produkter: Furuträvaror.
Produktionskapacitet: 310 000 kubikmeter/år.
Medelantal anställda: 97.

Bravikens Sågverk
Holmen Timber
Råvara: Grantimmer.
Process: Sågverk.
Produkter: Granträvaror.
Produktionskapacitet: 550 000 kubikmeter/år 
vid full kapacitet 2013.
Antal anställda vid årsskiftet 2010/2011: 110.
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HOLMENS VERKSAMHET BASERAS 
på de naturliga och förnybara råvaror som  
skogen ger. En betydande del av den energi 
som krävs kommer från uthålliga energi
källor som vattenkraft, bioenergi och i 
framtiden även vindkraft. Koncernens  
produkter – tryckpapper, kartong och trä
varor – kan efter användning återvinnas 
både som material och energi.

HOLMENS ARBETE MED HÅLLBARHET 
präglas av ansvar gentemot intressenter, att 
vara en bra arbetsgivare samt att leva upp 
till de miljökrav som måste beaktas. Målen 
för hållbarhetsarbetet stärker varumärket 
och bidrar till att öka konkurrenskraften.

I TABELLEN PÅ NÄSTA SIDA beskrivs 
Holmens hållbarhetsmål för ekonomisk 
utveckling, socialt ansvar och miljöansvar. 
För respektive område finns en kortfat
tad redovisning av utvecklingen de senaste 
åren. Mer utförlig redovisning av mål och 
utfall redovisas under respektive avsnitt 
längre fram i denna redovisning. Målen för 
ekonomiskt utveckling redovisas i Holmens 
årsredovisning. 

HOLMENS KONCERNLEDNING ansvarar 
för att målen för ekonomisk utveckling, 
socialt ansvar och miljöansvar följs upp. 
Koncernledningen tar också ställning till om 
målen ska revideras eller om nya mål ska 
formuleras. Alla hållbarhetsmål redovisas 
årligen för Holmens styrelse. I de beslut 
som fattas inom Holmen finns hållbarhets
aspekter med som en integrerad del. På det 
sättet tar sig företaget varje dag allt närmare 
de mål som satts upp.

Flera av målen för socialt ansvar följs via 
den medarbetarundersökning som görs vart
annat år. Målen för arbetsolyckor och antal 
kvinnliga chefer följs fortlöpande.

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

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

Strategi

PRODUKTINRIKTADERÅVARUINRIKTADE

Skog & virke Elkraft 
& energi KartongTryckpapper Trävaror

Hållbara och lönsamma affärsverksamheter • Stark finansiell ställning • Europa är 
huvudmarknad • Kvalitet, produktivitet och kostnadsfokus • Engagerat ledarskap 
och kunniga medarbetare.

Strategi: Utveckla våra fem affärsområden

INFO ang bilden:
Bilden bygger på förra årets info. OBS lägg in ny info om det behövs.
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EKONOMISK UTVECKLING. God lönsam
het och stark finansiell ställning ska skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ut
veckling för affärspartners, anställda, ägare 
och samhället.

SOCIALT ANSVAR. Holmen ska respek
tera etiska och sociala normer, vara en god 
affärspartner och samhällsaktör. Som god 
arbets givare ska företaget verka för ett 
bra ledarskap samt motivera och utveckla 
medarbetarna.

MILJÖANSVAR. Verksamheten ska präglas 
av en helhetssyn där miljön skyddas och 
råvaror och energi används effektivt.

Hållbarhetsmål

Socialt ansvar MÅL UTFALL 2010 KoMMENTAR

Inblickindex: förutsättningarna för att göra ett 
bra arbete

2011: minst 650 623 (2009) Indexet har ökat med nästan 100 enheter sedan 2003.  
(600 = bra, 700 = utmärkt)

Ledarskapsindex 2011: minst 61 58 (2009) Indexet har förbättrats från 52 sedan 2003. 
 (60 = bra, 70 = utmärkt)

Årliga medarbetarsamtal 2011: minst 80 % 62 % (2009) Ytterligare 23 % har  
medarbetarsamtal oregelbundet.

Arbetsolyckor med frånvaro/1000 anställda 2013: högst 10 st 24,8 st Utvecklingen har inte varit tillfredsställande.

Andel kvinnliga chefer 2012: minst 19 % 16,5 % Har fördubblats sedan 2006.

Ekonomisk utveckling MÅL UTFALL 2010 KoMMENTAR

Lönsamhet och avkastning Uthålligt högre än  
marknadsmässig 

kapitalkostnad

Högre Uppfyllt de senaste sex åren förutom 2008.

Kapitalstruktur Skuldsättningsgrad 
0,3–0,8

0,34 Uppfyllt de senaste 7 åren.

Aktieutdelning – – Beslut om ordinarie aktie utdelning ska grundas på en  
sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation,  

framtida investeringsplaner och finansiella ställning.

Miljöansvar MÅL UTFALL 2010 KoMMENTAR

Minska användningen av fossila bränslen vid  
de svenska enheterna

2020: minskning  
med 90 %

55 % Referensår 2005.

Effektivisera energianvändningen  
(MWh/produktenhet)

2020: 15 % 5,2 % Referensår 2005.

Öka tillväxttakten i Holmens skogar 25 % inom 30 år – Referensår 2007. Bedömd effekt av pågående  
tillväxthöjande åtgärder är drygt 20 %.

Öka uttag/leveranser av biobränsle 2020: 1,5 TWh 1,25 TWh Referensår 2006: 0,42 TWh.

Produktion av el från vindkraft 2020: 1 TWh 4 GWh Referensår 2010.
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Holmen arbetar kontinuerligt med att förbättra produkternas egen
skaper. Att minska användningen av energi, vatten och andra råvaror 
är resursbesparande och väsentligt ur klimatsynpunkt. Inom området 
bioraffinaderi  undersöker Holmen nya affärsidéer och produkter. 

Produkter ur hållbarhetsperspektiv

Holmen FoU
Holmens forsknings och utvecklings
verksamhet (FoU) är decentra liserad 
till affärsområden och bruk. Enhe
terna samarbetar i gemensamma 
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 
fjärde del utgörs av externa kostnader.

Grundförutsättningar 
SOLLJUS, LUFT OCH VATTEN är tillsam
mans med näringsämnen i marken de huvud
sakliga ”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 30årsåldern 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 80–85 
procent av tillväxten.

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

Holmen har rutiner för att spåra allt 
virke till sitt ursprung. Holmen kräver att 
inköpt virke ska vara avverkat i enlighet 
med gällande lagar och uppfylla koncernens 
miljökrav.

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

VÄRMEENERGI. Biobränslen och åter
vunnen värmeenergi står för cirka 70  
procent av den värmeenergi som behövs  
vid tillverkningen av Holmens produkter.

ELENERGI. Egen vattenkraft och mottrycks
kraft vid bruken står för cirka en tredjedel 
av Holmens behov av elenergi. Resterande 
kvantiteter köps.

MINSKAD VATTENANVÄNDNING. Vid 
Holmen Paper Madrid pågår ett omfattande 
projekt inriktat på vattenbesparing. Också 
vid Iggesunds Bruk, Bravikens Pappersbruk 
och Hallsta Pappersbruk pågår arbete för att 
minska behovet av vatten.

8

Holmen och hållbarhetsarbetet  DETTA ÄR HOLMEN



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. 
Holmens tryckpapper baserade på mekanisk 
och returfiberbaserad massa erbjuder ett 
alternativ till papper tillverkat av kemisk 
massa. De först nämnda ger en hög styvhet 
och en lägre ytvikt på papperet, vilket är 
resurs besparande.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING är ett 
prioriterat utvecklingsområde. Massalinjen 
som startade 2008 vid Bravikens Pappers
bruk förbrukar så här långt knappt 20  
procent mindre el än den tidigare linjen.  
Genom ytterligare utvecklingsarbete finns 
det goda möjligheter att nå en elbesparing  
på upp till 30 procent.

BRA TRYCKBARHET är ett viktigt kon
kurrensmedel för tryckpapperskunderna. 
Holmen fokuserar därför på att utveckla  
nya och förbättrade papperskvaliteter.

BÄTTRE RETURFIBERBASERAT TRYCK-
PAPPER. Holmen strävar efter att ytter
ligare förbättra det returfiberbaserade tryck
papperet. Samtidigt 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 självför
sörjande på värmeenergi från biobränslen.  
Kartongen används främst till konsument
förpackningar där den har en skyddande 
hygienisk funktion. Den möjliggör lätta för
packningar vilka är resurssnåla att transpor
tera. Kartongen används också för grafiska 
ändamål eftersom den har goda tryck och 
konverteringsegenskaper. 

YTBEHANDLING OCH FÖRBÄTTRADE 
OPTISKA EGENSKAPER. För att släta 
ut de mikroskopiska ojämnheterna mellan 
fibrerna bestryks kartongen med finkor
niga mineralpartiklar. Bestrykningen ger 
kartongen bättre egenskaper för kvalificerat 
tryck. Fokus ligger också på att förbättra de 
optiska egenskaperna i kartongens ytskikt.

PAPPERSFYSIK. Kartongens förmåga att 
vikas, stansas och präglas är ett viktigt kon
kurrensmedel. Detsamma gäller körbarhet, 
det vill säga hur snabbt och säkert kartongen 
låter sig tryckas och formas till förpack
ningar.

FIBERMODIFIERING är ett sätt att kemiskt 
eller mekaniskt öka cellulosafibrernas styv
het 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 
användningsområdet. Kartongen förses  
med barriärmaterial mot fukt, fett och arom 
baserade på biologiska ämnen. Siktet är  
satt på att helt fasa ut oljebaserade material 
som till exempel polyeten.

PRODUKTSÄKERHET – KARTONG. 
Iggesund Paperboards förpackningskartong 
tillverkas av färskfiber. 

De kemikalier som används vid tillverk
ningen är godkända av miljö myndigheterna. 
Kartongen uppfyller kraven i inter nationella 
lagar om säkerhet, hygien, smak och lukt. 
Kartongen uppfyller också kraven i EU:s 
förpackningsdirektiv om vikt, volym och 
återvinningsbarhet.

Genom regelbundna kundenkäter följer 
Iggesund Paperboard hur kartongen används 
för att kunna åstadkomma förbättringar.

Trävaror
Holmen tillverkar trävaror av talltimmer  
vid sågverket i Iggesund. De används främst 
till inredningsdetaljer som trägolv, paneler 
och möbler. Vid det nya sågverket i Norr
köping tillverkar Holmen konstruktionsvirke 
av grantimmer.

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

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.

TORKNING AV TRÄVAROR. Arbetet är 
inriktat på att eliminera defekter i form 
av torksprickor och deformering som ofta 
uppstår då trävaror torkas.

MED DET NYA SÅGVERKET i Norrköping 
tar Holmen steget in på marknaden för 
konstruktionsvirke. Efter uppstartsfasen 
kommer sågverket att rikta insatser för att 
utveckla användningen av råvaran så att 
det färdiga konstruktionsvirket optimerar 
kundnyttan.

Bioraffinaderi – nya produkter
Holmen Biorefinery Development Center 
(HBC) ingår som en del i Holmen Energi:s  
verksamhet. Enheten har som uppgift att 
identifiera och utveckla nya affärsidéer och 
produkter med skogsråvaran och restpro
dukter som huvudsaklig bas. Med fokus 
på uthålligt lönsamma affärer undersöks 
möjligheterna inom biodrivmedel, biogas, 
kemikalier och biobränslen.

Forskning och utveckling pågår inom 
området biodrivmedel. Möjligheterna till 
förgasning av biomassa och syntes till olika 
bränslen utreds.

Inom området biogas studeras möjlig
heterna till rötning av avloppsvatten och 
fiberslam till metangas i Holmens fabriker. 
Potentialen ser god ut både ifråga om 
produktion och avsättning till en växande 
biogasmarknad för fordonstrafik.

HBC deltar i ett forskningsprojekt som 
fokuserar på mikro och nanokompositer  
samt andra användningsområden för 
vedråvaran genom fraktionering av dess 
komponenter.

Kemikalier med höga förädlingsvärden 
lämpliga som byggstenar för polymerer  
och bränslen med högt energiinnehåll är ett 
annat viktigt fokusområde.
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Styrelse och koncernledning
STYRELSE. Holmens styrelse består av 
nio ledamöter som väljs av årsstämman. 
En av dem är Holmens koncernchef. Tre 
löntagarrepresen tanter och tre suppleanter  
utses av de fackliga organisationerna. 
Styrelsen behandlar regelbundet aktuella 
hållbarhetsfrågor. Tjänstemän i bolaget, 
såsom specialister inom områdena socialt 
ansvar och miljöansvar, är föredragande vid 
styrelsens sammanträden.

KONCERNLEDNING. Holmens koncern
ledning utgörs av koncernchefen samt  
cheferna för de fem affärsområdena och de 
fem koncernstaberna. Koncernledningen 
sammanträder månadsvis och hanterar 
frågor om verksamhetens utveckling och 

resultat, verksamhetsplanering, budget, 
investeringar samt personal och miljöfrågor.

INTERNA STYRPROCESSER. Koncernen 
arbetar med treåriga rullande verksamhets
planer som tas fram av specialister inom 
affärsområdena och stabsfunktionerna. 
Verksamhetsplanerna behandlas i koncern
ledningen och beslutas i styrelsen. 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. 

Information om styrelsens och koncern
ledningens arbete och ledamöter finns i 
Holmens årsredovisning.

Holmens verksamhet är decentraliserad till affärsområden, bruk  
och skogsregioner. Viktiga utvecklingsområden för Holmen drivs  
av koncernens staber genom nätverk med specialistkompetenser.

Organisation och samverkan
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Hållbarhet
Koncernens VD har det yttersta ansvaret för 
hållbarhetsfrågorna i Holmen. En särskild  
arbetsgrupp med representanter för koncern
staberna arbetar med hållbarhetsfrågor.  
Gruppen är tillsatt av koncernens VD och  
leds av Holmens chef för miljö och håll
bar hetsfrågor. Hållbarhetsredovisningen 
Holmen och hållbarhetsarbetet är en av 
dess uppgifter. 

Socialt ansvar
Personalarbetet i Holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personal frågorna 
samordnas i en ledningsgrupp för Human 
Resources (HR) som består av affärsområ
denas personalchefer och leds av koncernens 
personaldirektör. 

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

FACKLIG SAMVERKAN sker i Holmen 
European Works Council samt i samråds
grupper inom respektive enhet. Fackliga 
representanter deltar i projekt och arbets
grupper.

 
 
 
 
 

Miljöansvar
Miljöarbetet bedrivs i enlighet med Holmens 
miljöpolicy. Koncernens styrelse och VD 
samt cheferna för affärsområdena har ett 
övergripande 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. 
 
MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Alla enheter 
i Holmen inklusive Holmen Skog tillämpar  
certifierade miljöledningssystem. Holmens 
skogsbruk är certifierat enligt de internatio
nella skogsstandarderna PEFC och FSC. 
Energiledningssystem finns vid alla anlägg
ningar. 

Ekonomi
Ekonomiarbetet i Holmen är till stora delar 
decentraliserat till affärsområden, bruk 
och skogsregioner. Koncernstab Ekonomi 
och Finans ansvarar för samordningen av 
ekonomiarbetet i koncernen med funktioner 
för finansiering, controlling, redovisning och 
rapportering, skatter samt försäkringar. 

 
 
 
 
 
 

Information
EKONOMISK INFORMATION. Holmen 
publicerar en årsredovisning med hållbar
hetsredovisning som revideras av externa 
revisorer. Ekonomisk information publiceras 
löpande på Holmens webbplats.

PRODUKTINFORMATION. Affärsområdena 
ger ut tidningar riktade till kunder och andra 
intressenter.

PERSONALINFORMATION. Personal
tidningen Holmen Insikt och Intranätet 
Online är viktiga informationskällor för 
Holmens medarbetare. 

Inköp
Inköpen av varor och tjänster sam ordnas 
inom Holmen med syfte att minska de totala 
kostnaderna. Inköpspolicyn betonar också 
kraven på kvalitet och hållbarhet. Leve  ran
törsbedömningar görs kopplade till målen  
i inköpspolicyn. En revisionsplan har lagts 
upp för 2011.

Riskhantering
Riskhanteringsfrågor samordnas i en kon
cerngemensam grupp. Målet är att Holmens 
större anläggningar ska klassas som att de 
har bästa möjliga brandskydd. Holmens för
säkringsskydd tecknas för egendomsskador 
och bortfall av täckningsbidrag. Koncernens 
skogs innehav försäkras inte eftersom area
lerna är spridda över landet vilket minskar 
risken för samtidiga skador. 

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

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 erfarenhets
utbyte 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
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Totalt finns ett 20tal koncernövergripande 
policyer och riktlinjer inom områdena 
miljöansvar, socialt ansvar och ekonomisk 
utveckling. Policyer och riktlinjer som är 
äldre än tre år ses över och revideras vid 
behov. Flertalet av dessa policyer finns på 
Holmens webbplats.

Miljöansvar
MILJÖPOLICYN innehåller övergripande 
principer 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.

FÖR UTHÅLLIGT SKOGSBRUK finns 
rikt linjer som anger hur koncernens skogar 
ska skötas ur såväl produktions som miljö
perspektiv. Kraven i skogsbruksstandarderna 
PEFC och FSC är inbyggda i de totalt 60 
riktlinjer som detta 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.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD. 
Policyn uttrycker koncernens syn på alla 
människors lika värde och strävan mot en 
jämnare könsfördelning och större mångfald. 
Alla medarbetare förväntas bidra till en 
god psykosocial arbetsmiljö. Det ska vara 

naturligt att kombinera föräldraskap och 
arbete. Policyn beslutades 2010 och ersätter 
den tidigare jämställdhetspolicyn.

ARBETSMILJÖ. Policyn omfattar ergonomi, 
skydd, säkerhet, kränkande särbehandling, 
stress, rehabilitering samt alkohol och 
drogmissbruk. Lokala riktlinjer finns på 
varje enhet.

MUTOR OCH BESTICKNING. Policyn 
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 ser intern rörlighet som 
ett sätt att utveckla medarbetarna.

FACKLIGT SAMVERKANSAVTAL mellan 
ledning och de fackliga organisationerna 
fokuserar på hälsa, jämställdhet och kompe
tensutveckling.

Ekonomisk utveckling
RIKTLINJER FÖR FINANSIELL rapporte
ring anger mål för koncernens externa finan
siella rapportering och innehåller utförliga 
riktlinjer för den interna rapporteringen.

INFORMATIONSPOLICYN reglerar 
hur företaget ska hantera, sprida och 
kommen tera intern och extern information. 
Den följer Stockholmsbörsens rekommen
dationer.

KONKURRENSPOLICYN, som reviderades 
2010, syftar till att säkerställa att medarbe
tarna är medvetna om och följer de regler 
som gäller där koncernen bedriver verksam
het. Reglerna är baserade på EU:s konkur
renslagstiftning. 

INKÖPSPOLICYN anger att Holmen ska 
tillämpa och upprätthålla god affärsmoral 
och att hållbarhetsaspekter ska beaktas.

Övriga policyer
IT-SÄKERHETSPOLICYN definierar de 
anställdas ansvar för hur säkerhetsaspekter 
ska beaktas.

RESEPOLICYN uttrycker koncernens 
strävan efter ett kostnadseffektivt, miljö
anpassat och säkert resande. 

LOKALA RIKTLINJER finns inom flera 
områden och är anpassade till respektive 
enhet.

Holmens policyer och riktlinjer ska sammantagna ses som  
ett vägledningsinstrument – code of conduct – inriktat på 
hållbar utveckling. Tillsammans med lagstiftningen i respektive 
land sätter det ramarna och styr Holmens agerande på olika 
områden. Koncernledningen fastställer samtliga policyer. 

Policyer och riktlinjer  
– code of conduct

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

Holmen agerar i alla länder i enlighet 
med lagar och avtal och under iakt
tagande av god affärssed. Holmen 
strävar efter att ha kännedom om 
hur koncernens intressenter arbetar 
med miljö och personal frågor.

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett övergripande 
mål i Holmen. I enlighet med kon
cernens strategi ska verksam heten 
präglas av helhetssyn, där miljön 
skyddas, råvaror och energi används 
effektivt samt etiska och sociala 
normer respekteras.
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Holmen är medlem i den internationella 
organisationen Global Compact och även 
i dess nordiska nätverk. Koncernen ställer 
sig därmed bakom de tio principer som 
redovisas nedan.

Risken för att det i Holmens verksam
het 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. En 
undersökning påbörjades 2010 om det finns 
kunder och leverantörer i riskländer som 
inte lever upp till kraven i Global Com
pact. Studien avslutas under 2011. Holmen 
redovisar årligen utfört hållbarhetsarbete till 
Global Compact.

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

Mänskliga rättigheter

FN:s Global Compacts  
tio grundprinciper

Mänskliga rättigheter

 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 tvångs 
  arbete.

 5. Avskaffa barnarbete.

 6. Avskaffa diskriminering vid   
  anställning och yrkesutövning.

Miljö

 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.

Korruption

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

Kommentarer

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

 3. EU:s lagar reglerar frågan om föreningsfrihet i fackliga samverkansavtal.

 6. Holmen tillämpar EU:s diskrimineringslagar och kartlägger regelbundet om  
  någon form av diskriminering förekommer. Nolltolerans gäller. 

 7. Holmens verksamhet kräver myndigheternas miljötillstånd vilket tillgodoser  
  försiktighetsprincipens krav.

 8. EU:s lagar är grunden för myndigheternas miljövillkor, vilka omprövas regel 
  bundet. Certifierade miljöledningssystem tillämpas i både bruken och skogs 
  bruket. Det senare sköts enligt de certifierade standarderna PEFC och FSC.   
  Energiledningssystem finns vid alla anläggningar. 

 9. Miljöarbete och teknikutveckling på miljöområdet bedrivs till stor del internt  
  men också tillsammans med andra företag i branschen. Resultaten görs oftast  
  offentliga. Holmen är öppen för erfarenhetsutbyte i miljöfrågor.

 10. Holmens policy mot mutor och bestickning poängterar att lagstiftningen i dessa  
  frågor är sträng. Policyn klargör att anställda i kontakter med  kunder och  
  leverantörer där någon form av förmån erbjuds, noga måste överväga dess  
  innebörd och syfte. 

Utförligare beskrivningar finns i avsnitten Socialt ansvar och Miljöansvar.

   

Global Compact bygger på:

• FN:s deklaration om de mänskliga inter 
 nationella rättigheterna.

•  oECD (organisation for Economic  
 Cooperation and Development) tillhanda 
 håller bland annat principer och normer,  
 som riktas av regeringar till multinationella  
 företag för att de ska bedriva en ansvarsfull  
 verksamhet.

•  ILo:s (International Labour organization)  
 deklaration om grundläggande principer  
 och rättigheter i arbetslivet.

•  Riodeklarationen om miljö och utveckling.

www.unglobalcompact.org

GLOBAL COMPACT
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Dialogen med intressenter är ett naturligt 
inslag i den dagliga verksamheten i kon
cernen. Det omfattar allt från ledningens 
engagemang i strategiska frågor till brukens 
kontakter med myndigheter och samhället. 
Dialogen kan också påkallas från externa 
intressenter.

Internationella företagsindex värderar 
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 intressent
grupperna 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 analytikerträffar och 
Holmens webbplats informeras 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 
granskad 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.

Under de senaste åren har de flesta  
frågorna handlat om koncernens policyer 
och efterlevnaden av dessa, styrelsens arbete 
med hållbarhetsfrågor samt frågor om före
tagets klimatarbete.

Intressenter

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.

Holmen närstående fonder 
Kempestiftelserna stöder forskning 
och vetenskaplig utbildning i Väster
norrland, Västerbotten och Norrbot
ten. Under senare år har stiftelserna 
delat ut 50–80 Mkr/år. Merparten  
har gått till Umeå universitet, Luleå 
Tekniska universitet, Sveriges lant
bruksuniversitet i Umeå samt Mitt
universitetet och relaterad forskning  
i Örnsköldsvik. 
www.kempe.com

Karl-Erik Önnesjös stiftelse. 2005 
instiftades en professur i pappers
elektronik vid Linköpings universitet, 
Campus Norrköping. Professuren 
finansieras med 1 Mkr per år i 15 år 
av stiftelsen. 
www.onnesjostiftelsen.se
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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 kunderna 
uppfattar företaget via kundenkäter. Enkät
svaren omsätts vid behov i handlingsplaner.

Under de senaste åren har många av 
kunder nas frågor handlat om klimat, skogs
certi fiering och spårbarhet av virke.

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

Via branschorganisationen Skogsindu
strierna bedriver Holmen aktiviteter i syfte  
att påverka politiker och myndigheter i 
miljö, transport och energifrågor.

Holmen har nära och regelbundna  
kontakter med myndigheterna, andra 
markanvändare och det övriga näringslivet. 
Holmen strävar efter att ge allmänheten, 

media och opinionsbildare en korrekt bild  
av koncernens verksamhet.

Kontinuerligt genomförs tillstånds
prövningar av verksamheten. När det är 
påkallat behandlas också ärenden som rör 
markföroreningar vid nedlagda industri
platser. Alla utredningar och åtgärder ge
nomförs i samråd med miljömyndigheterna.

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

Nuvarande och  
framtida anställda
Holmen har en tydlig ambition att vara en 
attraktiv och ansvarstagande 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.

Medarbetarundersökningar genomförs 
vartannat år och ger underlag för förbätt

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

Holmen genomför en rad olika aktiviteter 
riktade till skolor, universitet och högskolor. 
Företaget samarbetar också i doktorand och 
licentiandprojekt, tar emot examens arbetare 
och erbjuder ett stort antal sommarjobb. 
 
Whistleblow-funktion
Anställda och personer som följer eller gör 
affärer med Holmen, såsom kunder, leve
rantörer, finansanalytiker och andra kan via 
epostadressen fairness@holmen.com komma 
i kontakt med ledningen i Holmen. Detta för 
att ge viktig information om eventuella bris
ter i Holmens finansiella rapportering eller 
för att framföra påpekanden om eventuella 
missförhållanden hos företaget.

Samråd med samerna
Holmens skogsmarker samman
faller i norra Sverige till stor del med 
samebyarnas vinterbetesmarker 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 det renarnas 
behov av lavmarker då de befinner 
sig i skogslandet, men också om 
gödsling och contortatall.

Holmen anser att många av de hittills
varande konflikterna skulle kunna ha 
undvikits. Genom att lägga samman 
skogsbruksplaner och renskötselpla
ner 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.
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Vid sidan av kärnverksamheten bidrar 
Holmen till ekonomisk utveckling genom 
investeringar, forskning och utveckling, samt 
samarbeten med företag och organisationer 
på flera av de platser där Holmen verkar.  

HOLMEN MÄTER sedan flera år koncer
nens effekter på den lokala sysselsättningen. 
Också Holmen Skogs roll som arbetsgivare 
i de bygder där företaget är verksamt beräk
nas. Skogsägarnas intäkter från försäljning 
av virke till Holmen omräknas till årsarbets
tillfällen.

Holmen har totalt cirka 3 000 anställda 
i Sverige. Det totala antalet jobb som kon
cernen 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.

Den samhällsstudie som koncernen 
genomfört visar att den genomsnittlige 
Holmenanställde genererar ytterligare  
tre arbetstillfällen i det övriga samhället.

TOTALT SKApAS cIRKA 12 100 jObb 
i Sverige, vilket är en minskning från 2007 
då mot svarande siffra var cirka 12 600.

Under åren 2007–2010 har Holmen 
Paper på grund av bristande lönsamhet  
gjort nedläggningar av pappersmaskiner  
och effek tiviseringar av verksamheten. Detta 
har främst drabbat Hallstavik och Vargön. I 
Norrköping har Holmen Timbers byggande 
av ett nytt sågverk gott och väl kompenserat 
de neddragningar som gjorts på Bravikens 
Pappersbruk.

Holmen arbetar för att göra nedläggning
arna så skonsamma som möjligt för både en
skilda anställda och de orter som berörs. Det 
handlar bland annat om hjälp att finna nya 
jobb, förtidspensioneringar och utbildning.

I Vargön har omfattande åtgärder vidta
gits för att förbereda den tidigare industri
platsen för nya verksamheter. Det handlar 
bland annat om att riva merparten av bygg
naderna samt att identifiera och ta hand om 
föroreningar i marken. Alla åtgärder genom
förs i samråd med miljömyndigheterna och 
extern expertis. Holmen överlät fastigheten 

i början av 2011 till Vännersborgs kommun. 
På sikt kan detta innebära att nya arbetstill
fällen skapas på den plats där pappersbruket 
tidigare låg.

LOKALA ENgAgEMANg. Som stor arbets
givare deltar Holmen i lokala verksamheter 
på många orter. Det gäller olika typer av 
engagemang som till exempel representation 
i olika forskningsråd och kommunala mark
nadsbolag samt stipendieverksamhet.

SpONSRINg. Holmen stöttar MODO 
Hockey och fotbollslaget IFK Norrköping 
samt handikapp idrottaren Jonas Jacobs
son. Holmen stöder också ett antal lokala 
idrottsföreningar.

Koncernen är även engagerad i Unga Ak
tiesparare och i kultur och humansponsring, 
såsom i SOS Barnbyar och Hjärnfonden.

Lokal betydelse

Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen  
på de orter där företaget är verksamt. De nedläggningar liksom  
investeringar som gjorts de senaste åren ger konsekvenser  
också för den övriga arbetsmarknaden i de berörda samhällena.

Holmens samhällsstudie
ÅRSARbETSTILLfÄLLEN 2010, ANTAL HOLMEN  

SKOg
NORRKÖpINgS- 

REgIONEN1)
HudIKSvALL/ 
NORdANSTIg

HALLSTAvIK TOTALT  
SvERIgE 20102)

Sverige Totalt Exkl. skog Totalt Exkl. skog Totalt Exkl. skog

Direkta jobb 426 758 705 1 119 1 065 735 731 2 927

Indirekta jobb och skogsägare 2 187 486 225 724 409 67 31 2 852

Summa direkta och indirekta jobb 2 613 1 244 930 1 843 1 474 802 762 5 779

Jobb i handel och service 1 044 653 489 611 489 316 300 2 322

Summa, inkl handel och service 3 657 1 897 1 419 2 454 1 963 1 118 1 062 8 101

Jobb i kommun och landsting 1 100 420 314 771 616 214 203 2 233

Offentliganställdas andel i servicenäringar 431 223 167 264 211 85 81 890

Offentliganställdas direkta och  
indirekta andel i egen sektor

469 143 106 325 260 57 54 889

Totalt 5 657 2 683 2 006 3 814 3 050 1 474 1 400 12 113

Andel av alla årsarbets tillfällen  
på orten, %

3,73) 3,53) 19,44) 15,64) 546)

7,56)
515)

7,16)
 

 1) Norrköping med kranskommuner  2) Dubbelräkningar eliminerade  3) Norrköpings kommun enbart  4) Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner  
 5) HäveröSingö, Edebo och Ununge församlinger  6) Norrtälje kommun

Holmens samhällsstudie är gjord 
av Ömalm Consulting AB, Örnskölds
vik, i nära samarbete med Holmen 
och respektive kommun. Beskriv
ningar av Holmens samhällsstudier  
till och med 2009 redovisas på  
www.holmen.com
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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 inlärnings
förmåga 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. Många 
av dagens barn och ungdomar har inte 
för vana eller inte möjlighet att vistas ute i 
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 studiebesök i skogen.

NATuRTuRISM är en växande sektor i 
Sverige som 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.

jAKT är närmast att betrakta som en 
folkrörelse i Sverige. Sammanlagt finns det 
inte mindre än 260 000 jägare i landet. På 
Holmens marker finns cirka 5 500 jägare  
registrerade. Holmen välkomnar jägare 
på sina marker och stöttar på olika sätt 
jaktintresset lokalt. Till exempel genomförs 
speciella jaktarrangemang för ungdomar  
och kvinnor. Intresset har varit stort och 
resulterat i att antalet registrerade jägare  
på bolagets marker ökat.

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

fÅgELSKÅdNINg. Sedan slutet av 1990 
talet samarbetar Holmen med Svensk 
Våtmarksfond om anläggande och restau
rering av våtmarker. Hittills har ett fyrtiotal 
våtmarker skapats eller restaurerats. Det 
primära syftet är att gynna de fågelarter 
som behöver våtmarker för sin fortplant
ning. Men våtmarkerna fyller också en social 
funktion för fågelintresserade människor.

Ett av Holmen Skogs miljömål 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.

Skogens sociala värden

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.
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Skogen 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 ställ-
ningen för produkter som görs av förnybar 
råvara.

Tillväxten i Holmens skogar överstiger 
de årliga uttagen av virke. Det gör att det 
samlade förrådet av virke i skogarna ökar 
stadigt. Utvecklingen har pågått länge 
och beräknas fortsätta till mitten av av 
2000-talet. Anledningen 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.

I biokombinaten tas allt till vara
Holmens industrier i Iggesund och Norr-
köping är så kallade biokombinat. Här går 

råvaran först till sågverken och blir trävaror, 
det som blir över i processen går sedan 
vidare som råvara till pappers- och kartong-
bruken. Genom att samla alla fiberflöden 
till ett och samma ställe skapas möjligheter 
att på sikt kunna komplettera med även 
andra verksamheter. Pellets, fjärrvärme och 
produktion av elenergi är några intressanta 
alternativ. 

Skogsråvaran ger  
utvecklingsmöjligheter
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 organisa-
tionen inom detta område som har mycket 
intressanta framtidsmöjligheter.

HÖGRE SKOGSTILLVÄXT. Enligt det 
skogsskötselprogram som började tillämpas 
2006 kommer Holmen att kunna öka till-
växttakten i de egna skogarna med cirka 25 

procent inom 30 år. Det handlar om ett antal 
väl etablerade åtgärder som tillsammans får 
stor effekt, se tabellen nedan.

Ökad skogsproduktion ligger i linje med 
samhällets klimatambitioner. Det ökar möj-
ligheterna att tillverka substitut till klimat-
påverkande produkter och fossila energislag.

Holmens skogar har en viktig roll för att komma tillrätta med 
klimatproblemet. Koncernens skogsskötselprogram siktar  
på att öka tillväxttakten med 25 procent inom 30 år.

Egen skog en framtidsstyrka

Så ska tillväxten i Holmens skogar 
ökas med cirka 25 % inom 30 år
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 älg
stam, förädlat frömaterial m m

6–7
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Av Holmens skogsklädda marker undantas 
18 procent från skogsbruk för att bibehålla 
variationen av skogstyper i landskapet och 
därmed också den biologiska mångfalden. 
Här redovisas viktiga delar av den natur-
hänsyn som tas vid föryngrings avverkning. 

Död ved
Drygt hälften av alla skogslevande arter  
är beroende av död ved för sin fortlevnad. 
I dagens skogar är det brist på gamla grova 
och döda träd jämfört med urskogsliknande 
miljöer. Där fanns död ved i form av liggan-
de träd, avbrutna och rötangripna träd 
eller torra gamla tallar. Döda lövträd finns 
framför allt i fuktigare områden samt efter 
brand. Holmen värnar om att lämna stående 
och liggande döda träd. Holmen skapar 
också död ved genom att lämna högstubbar 
på hygget. För att säkerställa att det även i 
framtiden finns tillgång på död ved lämnas 
skyddszoner, naturvärdes träd och framtids-
träd så att det finns grova, gamla och döende 
träd i skogslandskapet. 

Riktigt gamla träd
Grova och gamla träd är viktiga för den 
biologiska mångfalden liksom variations-
rikedomen. För att öka tillgången på denna 
sparas alla naturvärdesträd vid avverkning. 
Detta är träd av avvikande trädslag eller  
som har spår av brand, är hålträd eller är 
extra grova. Saknas det naturvärdesträd  
i området lämnas så kallade framtidsträd.  
Det är träd som i framtiden kan utvecklas  
till natur värdesträd. Totalt ska minst tio 
naturvärdes- eller framtidsträd per hektar 
lämnas.

Om möjligt ska träden lämnas i rejäla 
grupper och placeras så att stora kala ytor 
undviks. Naturvärdet höjs i de nya skogarna 
och skapar förbindelselänkar mellan olika 
skogsbestånd och skogs generationer.

Impediment
Till skogliga impediment räknas myrar  
och hällmarker där träden växer långsamt. 
Där finns ofta en hög andel av överåriga, 
långsamväxande och torra träd vilka är  

viktiga för en stor mängd djur och växter. 
Inget skogsbruk bedrivs på impedimenten.   

Skapa skyddszoner
Skyddszoner ska lämnas kvar mot skogliga 
impediment, hav, sjöar, vattendrag, jord-
bruksmark och bebyggelse. Skyddszoner 
är rum för ett rikt artliv eftersom miljön 
skiftar i ljusinsläpp, jordtyp och fuktighet. 
Artrikedomen beror också på att skogens 
växter och djur blandas med de som hör till 
myren, vattnet eller det öppna landskapet. 
Invid vattendrag skapas skyddszoner för att 
behålla beskuggningen av vattnet samtidigt 
som risken för påverkan på vattenkvalitet 
och bottenförhållanden begränsas. Holmen 
arbetar för att det ska finnas skyddszoner 
som är beskogade och består av träd och 
buskar i olika ålder och höjd. 

Sedan många år arbetar Holmen aktivt med naturhänsyn som  
bidrar positivt till den biologiska mångfalden. det finns riktlinjer  
för hur naturskogskvaliteter ”byggs in” i de brukade skogarna.

Naturhänsyn

de flesta döda träd lämnas*

Lämna tre högstubbar 
per hektar

Skapa skyddszoner

Lämna vindfällen
Impediment lämnas

* träd som dött för mindre än ett år sedan och som kan  
 vara ett yngelmaterial för skadeinsekter, som till exempel   
 granbark borre, plockas ut för att förhindra att skadeinsek 
 terna massförökar sig och blir en fara för levande skog.

Lämna alla naturvärdesträd

Lämna framtidsträd



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 skogsägare 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 4,4 (4,1) miljoner kubikmeter virke 
under 2010. Avverkningen i egna skogar 
uppgick till 2,5 (2,9) miljoner kubikmeter, 
motsvarande cirka 60 procent av koncernens 
virkesbehov.

Virkesanskaffning i Estland
Holmen importerar små volymer (cirka  
150 000 kubikmeter) virke huvudsakligen 
från Estland. Holmens helägda dotterbolag 
Holmen Mets köper och transporterar där 
virke till egna terminaler. Nästan allt virke 
köps av privata skogsägare. Merparten leve-
reras till Iggesunds Bruk. Mindre kvantiteter 
går också till Hallsta Pappersbruk samt 
externa mottagare. 

HOLMEN METS är certifierat enligt FSC:s 
standard för Controlled Wood och har 
rutiner och system för att kunna spåra allt 
virke till dess ursprung. Holmen bedömer 
att de system för spårbarhet som tillämpas i 
Estland uppfyller högt ställda krav. Återläm-
ningen av de privata marker som konfiske-
rades efter andra världskriget är i stort sett 

avslutad. Det innebär att det nu finns färre 
skogar med oklara ägarförhållanden, vilket 
ger myndigheterna goda möjligheter 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  
årligen cirka 300 000 kubikmeter granved 
och sågverksflis. Merparten kommer från 
statligt ägda skogar i främst sydvästra Skott-
land och norra England. En mindre del köps 
från privata skogsägare. Holmen äger inga 
skogar i Storbritannien.

MILJÖCERTIFIERING STORbRITANNIEN. 
Alla statliga skogar och merparten av de  
privatägda skogarna är certifierade enligt 
FSC.

 
 
 
 

Holmens egna skogar täcker cirka 60 procent av virkes
behovet. resterande kvantiteter köps in, huvudsakligen från 
privata skogsägare. Holmens import av virke till Sverige  
är liten. Allt virke kan spåras till sitt ursprung.

Virkesförsörjning

Spårbarhet (Chain of Custody)
Iggesunds Bruk, Iggesunds Sågverk, 
Bravikens Sågverk, Hallsta Pappers
bruk och Bravikens Pappersbruk har 
egna Chain of Custodycertifieringar 
för såväl fSC som PEfC.

Workingtons Bruk har spårbarhets
certifiering enligt fSC.

Bravikens Pappersbruk har ett  
certifikat för fSC Mixed för produk
tion av tryckpapper baserad på  
såväl färskfiber som returpapper.
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Miljöcertifierad skog i Sverige 2010
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.



FSC Controlled Wood
Andelen certifierat virke till industrierna 
varierar med tillgången i området. Holmen 
Skogs spårbarhetscertifiering (FSC Control-
led Wood) innebär en försäkran om att även 
det ej certifierade virket inte är avverkat 
olagligt eller i strid med ursprungsbefolk-
ningars rättigheter, inte kommer från kontro-
versiella källor, inte är genmodifierat och inte 
kommer från naturskogar som omvandlats 
till plantager.

Miljöcertifiering  
i Holmen Skog 
Miljöcertifieringarna är en garanti 
för att Holmens skogar sköts enligt 
godkända normer för naturvård sam
tidigt som de sociala och kulturella 
värdena värnas.  
PEFC – skogsskötsel. Holmens 
skogar sköts i enlighet med den 
svenska PEfCstandarden.
PEFC – gruppcertifiering. Holmen 
kan PEfCcertifiera 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 fSCstandarden.
FSC – gruppcertifiering. Holmen 
kan fSCcertifiera 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 miljö
ledningssystemet ISo 14001.
Kontroll. de internationella certifi
eringsföretagen det norske veritas 
och Svensk SkogsCertifiering kon
trollerar att kraven i miljöcertifiering
arna uppfylls.

Spårbarhet, Sverige 
Holmen kan spåra allt virke till den  
plats där det avverkats. varje virkesparti 
får ett idnummer 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 stickprovs kon
troller på det virke som köps. Holmens 
rutiner kon trolleras i sin tur av kvalitets
säkringsföretaget Smartwood, som är 
ackrediterat av fSC. 

Holmens riktlinjer för virkesinköp 
Holmen tillämpar sedan 1998 tydliga rikt
linjer 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 Skogs
styrelsen. I anmälan specificeras också 
hur återväxten ska ske. Skogsstyrelsen 
kontrollerar hur arbetet utförs.

Lagkrav, Estland 
den estniska skogsvårdsmyndigheten  
kontrollerar på samma sätt som den 
svenska, att avverkning och återväxt 
utförs korrekt.  

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

Allt virke som används av Holmen 
kan spåras till sitt ursprung

21

RÅVAROR  Holmen och hållbarhetsarbetet

Andel certifierat virke till Holmens anläggningar 2010, %
HALLStA 

PAPPErSBrUK
BrAvIKEnS 

PAPPErSBrUK
IggESUndS  

BrUK
WorKIngtonS  

BrUK
IggESUndS  

SÅgvErK

fSC 23 26 29 100 39

PEfC 22 25 24 – 37

Totalt 23 30 29 100 39

varav från  
Holmens skogar

8 9 20 – 23

 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.



Holmen Paper använder returpapper vid två 
av sina bruk.

Holmen Papers användning av retur-
papper har under senare år minskat. 
Nedläggningen av en pappersmaskin och 
returfiberanläggningen vid Hallsta Pappers-
bruk 2008 i kombination med en övergång 
till alltmer förädlade produkter har lett till 
att användningen av returpapper minskat.

Vid Bravikens Pappersbruk varierar 
andelen returfibermassa mellan 20 och 50 
procent i olika papperskvaliteter. Bruket har 
ett certifikat för FSC Mixed för produktion 
av tryckpapper baserad på såväl färskfiber 
som returpapper.

Vid Holmen Paper Madrid är produk-
tionen helt baserad på retrurpapper.

Anskaffning i Sverige
Returpapperet till Holmens svenska bruk an-
skaffas av det delägda bolaget PÅAB. Drygt 
halva kvantiteten anskaffas inom landet, 
resten importeras från Storbritannien, Norge 
och Danmark. Transporterna från Storbri-
tannien sker som returtransporter med de 
fartyg som fraktar pappersprodukter dit.

Anskaffning i 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, Frankrike och Storbritannien.

Insamling av returfiber
I Sverige insamlades 74 procent av allt 
papper och kartong som användes i landet. 
I Spanien var andelen lika hög och för 
Europa (avser CEPI-länder*) som helhet 70 
procent. Samtliga uppgifter gäller 2009, det 
senaste år som det finns fullständig statistik 
för. Minskad konsumtion av papper och 
kartong i både Sverige och Spanien under 
2009 medförde att den insamlade volymen 
returpapper också minskade. Däremot ökade 

insamlingsgraden i Spanien medan den mins-
kade i Sverige.

Tillgången på returpapper i Sverige täckte 
inte behovet, varför netto 0,45 miljoner ton 
importerades. I Spanien var det balans  
mellan import och export av returpapper.

Under 2009 exporterades netto 11,7 
miljoner ton returpapper från Europa (avser 
CEPI-länder*), huvudsakligen till asiatiska 
länder, främst Kina. Det är en ökning med 
12 procent jämfört med 2008. Det innebär 
att konkurrensen om returpapperet ökat 
betydligt vilket också resulterat i att råvaran 
blivit dyrare.

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 2009 var utfallet 91 procent. 
För att lösa producentansvaret i praktiken 
har materialbolaget Pressretur bildats av 
de största tillverkarna av tidningspapper i 
Sverige, bland annat Holmen.

Returpapper bra för många  
papperstyper – men inte alla
Returpapper är en bra råvara för tidnings-
papper och en del andra tryckpappers-
kvaliteter, hygienpapper, wellpapp samt  
vissa typer av förpackningskartong.

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

* CEPI: en sammanslutning av länder i Europa för  
 massa och pappersindustrin.

Holmen använder returpapper i form av insamlade tidningar, 
tidskrifter och kataloger för produktion av tryckpapper. Ökad  
andel förädlade kvaliteter minskar behovet av returpapper. 

Returpapper

Returpapper i Holmen, kton
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Insamling

Färskfiber-
produkter

Insamling

norden är motorn i Europas allt mer slutna fibersystem.  
Systemet måste hela tiden fyllas på med färska fibrer från  
de nordiska skogarna för att kvaliteten ska hållas uppe.  
Holmens anläggningar ingår i det europeiska flödet av  
både färskfiber och returfiber.
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Vatten – en viktig  
råvara för Holmen
Holmen använder vatten för att transportera 
och tvätta fibrer vid bruken. Vatten används 
också för bland annat kylning och ångpro-
duktion.

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

Holmen strävar efter att minska an-
vänd ningen av vatten vilket lett till att det 
speci fika 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 kom-
binationer av mekanisk, biologisk och 
kemisk rening.

Strömmande vatten utnyttjas för att gene-
rera elenergi vid Holmens vattenkraftverk.

Så arbetar Holmen  
med vattenfrågorna
I Sverige och Storbritannien är tillgången 
på ytvatten god. Nederbördsmängderna är 
stora vilket ger höga flöden i vattendragen 
året om.

Tillgången på vatten är begränsad för 
Holmens anläggning i Madrid då detta inte 
ligger vid något vattendrag. Därför används 
ännu så länge kommunalt färskvatten i 
processen.

Holmen har inte fastställt något koncern-
övergripande miljömål för att minska 
vattenanvändningen. Frågan hanteras vid 
respektive anläggning och för några bruk 
finns miljömål inom ramen för miljöled-
ningssystemen. 

Vid bruken finns villkor för utsläpp av 
olika ämnen. Villkoren är fastställda av  
miljömyndigheterna. Miljötillståndens krav 
på typ av rening bestäms utifrån vatten-
förhållandena i brukens omgivning, vilka 
är unika för varje bruk. Holmen följer i 
nära sam arbete med miljömyndigheterna 

fortlöpande tillståndet i de mottagande vat-
tenmiljöerna. 

I Holmens skogar finns sjöar, bäckar och 
andra vattenrika miljöer som alla är känsliga 
ekosystem med rikt djurliv. Skogens vatten 
är ett prioriterat område för Holmen och 
aktiva insatser återfinns i såväl miljömål som 
i praktiskt arbete. Som ett viktigt led i detta 
arbete genomförs stora utbildningssatsningar 
för fältpersonal och entreprenörer med fokus 
på vattenfrågor i praktiken.

Insatser vid  
Holmen Paper Madrid
Genom en rad effektiviseringsåtgärder är 
brukets specifika vattenanvändning 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 2011 kommer att ersätta allt 
färskvatten till processen med recirkulerat 
vatten. Det handlar om ”returvatten” som 
renas i enlighet med mycket högt ställda 
krav. Den mängd färskvatten som på så sätt 
frigörs, 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”.

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 vatten-
vårdsförbund som har en viktig roll när 
ramdirektivet införs.

Holmen har goda förutsättningar att 
uppfylla EU-direktivets krav med de åtgärder 
som genomförs för att minska såväl vatten-
användning som utsläpp. 

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, det 
vill säga vattenanvändning ur ett livscykel-
perspektiv.

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 informa-
tion om vattenflöden för att kunna göra 
Water Footprint-beräkningar för verksam-
heten och produkterna.

den mängd vatten som används i produktionen minskar stadigt 
till följd av allt effektivare metoder och utrustning. Bruket i Madrid 
kommer under 2011 att ersätta allt färskvatten med returvatten.

Vatten

Holmen Papers bruk i Madrid tilldelades i november 2010 
”Water Efficiency Award” för arbetet med att effektivisera 
och minska vattenanvändningen. Priset kan jämföras 
med filmindustrins ”oscar”. Miljöchefen francisca Peréz 
Alzugaray tog emot priset av Petri Helsky från Kemira och 
konferencieren Anne de Baetzelier.
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Ökade energikostnader och sambandet  
mellan energianvändning och klimatpåver-
kan har gjort att energifrågorna kommit allt 
mer i fokus i koncernen. För den långsiktiga 
lönsamheten är det av största vikt att hålla 
såväl förbrukning som kostnader för energi 
så låga som möjligt.

Egen el täcker en  
tredjedel av behovet …
Holmen äger helt eller delvis 21 vatten-
kraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, 
Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala 
Ström. Tillsammans med egen mottrycks-
kraft innebär det att Holmen täcker cirka  
30 procent av elenergibehovet. Under 2010 
var produktionen i vattenkraftverken 1 145 
GWh, vilket var något över ett normalår. 

Holmen är delägare i BasEls vindkraft-
bolag VindIn. I slutet av 2009 startades de 
första vindkraftverken i Skutskär. Holmens 
andel av den elenergi de producerade var 
under 2010 cirka 4 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  
långtidskontrakt med elleverantörerna.  
Fram till 2012 är elinköpen i Sverige fullt 
prissäkrade och för påföljande år fram till 
2015 är 85 procent prissäkrade. I slutet av 
2010 tecknades ett nytt prissäkrat kontrakt 
för perioden 2016–2021 för elleverans 

motsvarande cirka 30 procent av Holmens 
köpbehov av elkraft.

bioenergi täcker  
halva värmebehovet
Biobränslen, främst i form av bark samt 
vedhaltiga lutar, täcker cirka hälften av  
Holmens behov av värmeenergi. Tillsam-
mans med återvunnen värmeenergi innebär 
det att drygt två tredjedelar av den värme-
energi som krävs produceras internt. Reste-
rande mängder värme produceras vid och  
i anslutning till bruken med hjälp av natur-
gas och olja eller köps externt.

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

Energibesparande åtgärder
Av klimat- och resursskäl ökar ansträngning-
arna att förbättra energieffektiviteten och 
minska användningen av fossila bränslen. 
Holmen arbetar därför aktivt med att 
identifiera och genomföra energibesparande 
åtgärder, samt för att öka självförsörjnings-
graden av energi.

Huvudsakligen handlar det om att göra  
energianvändningen effektivare och öka  
andelen mottryckskraft samt att ta vara på 
mer spillvärme och öka andelen bioenergi.

För att verksamheterna ska fokusera  
på klimat- och energifrågor finns ett antal 
koncernövergripande hållbarhetsmål på  

miljöområdet. Arbetet har varit framgångs-
rikt och sedan 2005 har koncernens utsläpp 
av fossil koldioxid minskat med cirka 30 
procent. För de svenska anläggningarna har 
minskningen varit 55 procent.

Nedan redovisas exempel på aktuella 
energi- och klimatrelaterade aktiviteter vid 
Holmens bruk.

bRAVIKENS PAPPERSbRuK. Hösten 
2008 startade en ny linje för energieffektiv 
tillverkning av termomekanisk massa (TMP). 
Investeringen uppgick till cirka 500 Mkr,  
varav Energimyndigheten bidrog med cirka 
40 Mkr. Jämfört med den tidigare massa-
linjen har elenergibehovet hittills minskat 
med knappt 20 procent. Dessutom har 
pappersmassan klart bättre kvalitet. Tre 
doktorandarbeten inriktas nu på att med 
ytterligare åtgärder nå en 30-procentig 
minskning.

Flera projekt är inriktade på att spara 
energi främst genom att öka värmeåtervin-
ningen 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.

HALLSTA PAPPERSbRuK. En ny elpanna 
kommer att tas i drift i slutet av 2011. 
Investeringen ger mindre ångförluster och 
minskad användning av olja.

Vid bruket har flera åtgärder genomförts 
för att minska behovet av olja. Sedan 2005 
har behovet minskat med cirka 65 procent.

Holmen använder stora mängder 
energi. framförallt är tillverk
ningen av termomekanisk massa 
elkrävande. Andelen el produce
rad av biobränsle och vindkraft 
ökar inom koncernen.

Energi
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HOLMEN PAPER MADRID. Vid bruket 
togs under 2010 ett andra energieffektivt 
gaskombikraftverk i drift. Kraftverket pro-
ducerar energi baserad på naturgas. Det nya 
kraftverket ger låga utsläpp av kväveoxider.

IGGESuNDS bRuK. Holmen fattade under 
året beslut om att investera i ny sodapanna 
och turbin vid bruket. Investeringen uppgår 
till 2,3 miljarder kronor och ger förutsätt-
ningar att driva verksamheten utan använd-
ning av fossila bränslen eller inköpt elenergi. 
Sedan 2005 har brukets behov av olja mins-
kat med 45 procent.

WORKINGTONS bRuK. Investeringar för 
ombyggnader i massaprocessen har som mål 
att minska energianvändningen med 10 pro-
cent. Detta kommer att minska utsläppen av 
fossil koldioxid från det med naturgas drivna 
gaskombikraftverket som ligger i anslutning 
till bruket.

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. Under 2010 har detta 
kraftverk producerat 28 GWh vilket är cirka 
35 procent mer än de gamla kraftverken.  
Koncernen undersöker möjligheterna att på 
ett varsamt sätt utnyttja outbyggda fallrätter.

Energiledningssystem
Certifierade energiledningssystem finns vid 
koncernens svenska anläggningar. Sedan bör-
jan av 2008 arbetar Workingtons Bruk enligt 
ett certifierbart energiledningsystem. Holmen 
Paper Madrid införde ett energilednings-
system som certifierades 2009. Under 2010 
blev det som första pappersbruk i Spanien 
certifierat enligt den europeiska standarden  
EN 16001.

Vindkraft förbereds
Under 2010 lämnades tillståndsansökningar  
in för vindkraftverk vid Blodrotberget och 
Blackfjället i Örnsköldsviks kommun samt 
Varvsvik i Norrtälje kommun. Samtliga 
platser ligger på skogsmark.

HOLMEN OCH E.ON tecknade i början 
av 2011 avtal om att tillsammans utveckla 
vindkraft i Örnsköldsvik kommun. Cirka  
70 vindkraftverk planeras att byggas inom 

tre olika vindkraftsområden, i huvudsak  
belägna på Holmens marker. Årsproduk-
tionen beräknas till cirka 330 GWh. Målet 
är att vindkraftsparkerna ska vara fullt 
utbyggda 2015.

Mer biobränsle
Holmen ökar successivt uttagen av bio-
bränsle i egna skogar och har aktiverat 
sig som köpare och säljare på biobrän-
slemarknaden. Till följd av Holmens  
långsiktiga skogsskötselarbete ökar det 
samlade virkesförrådet. Tillsammans med 
ytterligare tillväxt höjande 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. Det handlar om att med olika 
åtgärder höja värmevärdet på avfallet.

Torvtäkt
Holmen utreder möjligheterna att skörda 
torv på koncernens marker. För att vinna 
erfarenheter öppnades en första torvtäkt 
utanför Örnsköldsvik under 2009. På denna 

täkt har det under 2010 skördats 46 GWh 
torv och under 2011 utökas ytan ytterligare 
vilket förhoppningsvis kommer att öka 
skörden.

branschgemensamma åtgärder
Tillsammans med andra elintensiva företag 
har Holmen bildat BasEl i Sverige AB. BasEl 
arbetar för att öka tillgången på el till kon-
kurrenskraftiga priser.

BasEls vindkraftbolag, VindIn, driftsatte 
under 2009 de första vindkraftverken i  
Skutskär. Nästa projekt utgörs av en större 
park om cirka 24 vindkraftverk vid Tratt-
berget inom Örnsköldsviks kommun.

Holmen och fyra andra företag har  
påbörjat diskussioner med Vattenfall för  
att säkerställa framtida fossilfri baskraft.

Värmeenergi 2010 2009 2008 2007 2006

Andel Av Holmens  totAlA   
Användning, %

Biobränsle 50 52 48 46 45

Återvunnen värmeenergi 20 19 15 14 14

naturgas 15 13 15 14 15

olja, gasol 8 6 12 16 16

Inköpt värmeenergi 7 10 10 10 10

Elenergi 2010 2009 2008 2007 2006

Andel Av Holmens  totAlA  
Användning, %

Egen vattenkraft 25 23 22 23 18

Egen mottryckskraft 10 8 9 8 12

Inköpt elenergi 65 69 69 69 70

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.

Energiförsörjningen i Holmen

vid Iggesunds Bruk genereras stora mängder värmeenergi genom att bränna vedhaltiga lutar. vid pappers
bruken i Hallsta och Braviken återvinns värmeenergi från tillverkningen av tMP. Betydande mängder  
genereras också genom att elda bark. vid bruken i Workington och Madrid används naturgas.
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Skogen, produkterna och klimatarbetet

SKOgEn gER RÅvAROR och bioenergi 
som till skillnad från dem som baseras på 
olja inte tillför atmosfären nya mängder 
växthusgaser. Därför vänds samhällets 
blickar allt mer mot skogen som en av  
lösningarna på klimatproblemet.

Den samlade volymen virke i de träd som 
växer i Holmens skogar ökar. En betydande 
del av tillväxten sker i unga skogar som 
ännu inte är mogna att avverka. Starkt 
bidragande till den ökande tillväxten är det 
sätt som Holmen under lång tid skött sina 
skogar på. Idag tar Holmen bara ut cirka 
85 procent av den årliga tillväxten. Träden 
i skogen fångar upp koldioxid och lagrar 
den som kol i sin biomassa. Ju bättre träden 
växer, desto mer koldioxid tar de upp. Det 
samlade virkesförrådet ökar stadigt. Mer 
virke, det vill säga ökad biomassa, skapar 
också möjlighet att tillverka produkter som 
kan ersätta sådana som påverkar klimatet 
negativt. Mängden bioenergi som kan ersätta 
fossilbaserade energislag ökar också.

SKOgEn OCH SKOgSpROduKTERnA 
kan ses som ”kolsänkor” men det är en san
ning med modifikation. Det kol som lagras 
i levande skog och i produkter som trä, 
papper och kartong kommer förr eller senare 
att åter frigöras som koldioxid. Kolsänkor 
kan man däremot tala om när man varaktigt 
ökar samhällets användning av träbaserade 
produkter. Skillnaden mellan dagens nivåer 
och de nya utgör då en kolsänka eftersom 
mer koldioxid hela tiden binds i levande träd 
eller träprodukter.

Skogens viktigaste roll för klimatet är  
då trä används som ersättning – substitut 
till material och energislag som påverkar 
klimatet negativt. Effekten är dubbel.  
Utsläppen av växthusgaser från tillverkning 
och användning av klimatskadliga material 
och energislag undviks. Använda skogs
produkter är utmärkta biobränslen som 
ersätter fossila bränslen.

Att bruka skogen och använda de produkter den ger  
utgör viktiga pusselbitar i arbetet med att komma till  
rätta med jordens allt varmare klimat.

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 träbaserade pro
dukter bränns motsvarar 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 atmos
fären nya mängder koldioxid. Både 
olja och kol har ju legat lagrad i 
jordskorpan i miljoner år. Det är den 
fossila koldioxiden som utgör orsaken 
till klimatproblemet.
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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, lokalt 
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.

plant- och ungskog – 1 till 20 år. Skogs
marken 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 snabbast under denna period 
och tar då upp betydligt mer koldioxid än vad 
marken avger.

 

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

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.

Skogens ålder styr upptaget av koldioxid

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.

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.

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).
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därför är en brukad skog bättre för klimatet än en obrukad



28

Holmen och hållbarhetsarbetet  KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Holmens kolspår visar att koncernens skogar 
och produkter bidrar till att fånga upp koldioxid 
och minska samhällets utsläpp av växthusgaser.

Holmens kolspår

Svenska Handelskammaren i Nederländerna delade  
vid sitt 50årsjubileum i oktober 2010 ut ett företagspris  
till Holmen för koncernens åtgärder för att minska klimat
påverkan. Sveriges kronprinsessa Victoria överlämnade 
priset till Björn Kvick, chef för affärsområdet Iggesund 
Paperboard.

Ett kolspår (Carbon Footprint) ger besked 
om vilken mängd växthusgaser en produkt 
genererar under sin livscykel. Beräkningarna 
startar med råvaran och slutar med att pro
dukten destrueras eller återvinns. Kolspåret 
kan därmed sägas vara ett mått på dess 
klimatnytta/klimatpåverkan. En beräkning 
av Holmenkoncernens kolspår har gjorts 
baserad på den europeiska branschorgani
sationen CEPIs riktlinjer.

Beräkningar av Holmens kolspår ger 
tydliga besked om att koncernens verksam
het har positiva klimateffekter. Upptagen av 

koldioxid och effekterna av substitution är 
större än de utsläpp av fossil koldioxid som 
Holmen orsakar.

Genom de koncernövergripande miljö
målen som är inriktade på energi och klimat 
kommer denna positiva klimateffekt att 
förstärkas ytterligare. I och med starten 
av Bravikens Sågverk kommer koncernens 
tillverkning av trävaror att öka kraftigt. Det 
innebär att trävarornas substitutions effekt 
mer än fördubblas samtidigt som mängden 
temporärt lagrad koldioxid ökar.
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Upptag och lagring av koldioxid 
samt eliminerade utsläpp av fossil 
koldioxid genom substitution 

1 250 000 ton

1 535 000 ton

 1.  795 000 ton Årlig ökning av virkesförrådet 
= kolsänka. 

 2.  57 000 ton Gödsling ökar trädens tillväxt och gör 
att de tar upp mer koldioxid. Bedömd effekt.

 3.  324 000 ton Avgång från skogsmarken (bedömd 
effekt), tillverkning av gödsel och utsläpp från avverk
ning på Holmens marker.

 4.  313 000 ton Tillverkning vid Holmens anläggningar 
samt utsläpp vid avverkning av inköpt vedråvara. 

 5.  612 000 ton Tillverkning av insatsvaror, köpt el 
och värme, insamling returpapper, värme vid plant
skolor, biobränsletransporter samt transporter av 
virke och insatsvaror till och produkter från Holmens 
anläggningar. 

 6.  114 000 ton Biobränsle med ursprung i Holmens 
skogar som säljs externt för energiproduktion. Värme 

levererad från Holmen. Effekten är beräknad som den 
mängd fossil koldioxid som undviks då biobränsle och 
värme används. 

 7.  66 000 ton Avfall/restprodukter som externt eldats 
för energiproduktion. Effekten är beräknad som den 
mängd fossil koldioxid som undviks då detta avfall 
används.

 8.  267 000 ton Holmens trävoror är ofta substitut till 
andra, klimatpåverkande material. Effekten är 
beräknad som den mängd fossil koldioxid som 
undviks då trävaror används. 

 9.  236 000 ton Holmens trävaror lagrar koldioxid 
så länge de används och fungerar därmed som 
temporära kolsänkor. 

 10.  1 250 000 ton Totalt utsläpp av fossil koldioxid 
som orsakas av Holmens verksamhet. 

 11.  1 535 000 ton Totala positiva klimateffekter av 
 Holmens verksamhet.

 12.  Total klimateffekt: 285 000 ton. Nettoeffekt, dvs 
positiva klimateffekter minus totala utsläpp av fossil 
koldioxid.

Sekundärt biobränsle, som består av använda papper
sprodukter och trävaror som förbränns, ingår ej i beräknin
gen ovan. Det är inte möjligt att exakt fastställa hur mycket 
det handlar om. Holmen har gjort en försiktig bedömning 
att 20 procent av koncernens papper och kartong (baserat 
på produktionen 2010) samt trävaror (baserat på koncern
ens produktion under 1960talet) till slut förbränns som 
ett substitut till olja. Effekten är beräknad som den mängd 
fossil koldioxid som undviks och blir då cirka 540 000 ton. 
Den verkliga siffran är förmodligen betydligt större.

Underlaget till uppgifterna är hämtade från fak
tadelen i ”Årsredovisning 2010 med hållbarhets
redovisning” samt från beräkningar av kolspår 
som görs av koncernens produkter. Uppgifterna 
för ökande virkesförråd och bedömda effekter  
är genomsnitt för 2005–2010. Beräkningarna är 
baserade på riktlinjer utfärdade av den europe
iska branschorganisationen CEPI.

Holmen-koncernens kolspår
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Handel med utsläppsrätter
Sedan 2005 gäller ett EUsystem för handel 
med utsläppsrätter för fossil koldioxid. Efter 
en provperiod 2005–2007 blev systemet 
permanent 2008. För perioden 2008–2012 
är den totala tilldelningen av utsläppsrätter 
mindre än under provperioden, vilket ligger 
i linje med systemets intentioner. Inför den 
period som börjar 2013 kommer det även 
fortsättningsvis att vara gratis tilldelning till 
företag inom pappersindustrin. 

Holmens pappers och kartongbruk  
ingår i handelssystemet. Koncernens åtgärder 
för att minska användningen av fossila 
bränslen och därmed utsläppen av koldioxid 
har gjort det möjligt att sälja utsläppsrätter. 
Det redovisade resultatet varierar över åren. 
Resultatet för 2010, 26 Mkr, är det hittills 
högsta.

HOLMEn SER pOSITIvT pÅ de initiativ 
som tagits för att bemästra klimatproble
men. Koncernen har satt mål för utsläppen 
av fossil koldioxid för år 2020. Dock vänder 
sig koncernen mot att handelssystemet inte 
beaktar de indirekta effekter på elpriset 
som uppstått. I Sverige är produktions
kostnaderna förhållandevis låga eftersom 
huvuddelen av elkraften produceras med 
hjälp av fossilfria energislag som vattenkraft 
och kärnkraft. 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 därför de möjlig
heter som nu är på väg att ges för att kom
pensera energiintensiv industri som drabbats 
särskilt hårt.

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 energilednings
system. 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 energi
ledningssystem vid alla svenska enheter och 
har program för att effektivisera använd
ningen av energi. Kostnaderna för elskatt  
har därmed minskat med cirka 20 Mkr per 
år. Energiledningssystem finns också införda 
vid Workingtons Bruk och vid Holmen  
Paper Madrid.

Elcertifikat 
Enligt svensk lag tilldelas den som produ
cerar 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 certifikat i förhållande till sin förbruk
ning, 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 har under flera år producerat 
förnybar el. Det har resulterat i intäkter 
sedan lagen infördes 2003. Det redovisade 
resultatet har under den senaste femårs
perioden varierat mellan 40 och 70 Mkr. 

När systemet initierades fanns en regel 

som gav rättigheter till befintliga anlägg
ningar att producera förnybar elkraft med 
rätt till certifikat. Denna rättighet utgår i  
slutet av 2012 och drabbar de anläggningar 
där inte stora investeringar genomförts. 
De flesta av Holmens anläggningar mister 
därmed rätten till certifikat. Under 2010 
beslutades om investering i en ny sodapanna 
och ny turbin vid Iggesunds Bruk. Denna 
anläggning kommer att erhålla certifikat för 
ytterligare 15 år då elproduktionen ökar. 
Tillverkningen av förnybar el ökar från 
dagens drygt 200 till 330–420 GWh.

Holmen investerar via VindIn i vindkraft 
och utreder möjligheterna att på koncernens 
marker anlägga vindkraftparker. 

Eu:s klimatpaket
Europaparlamentet fattade 2008 beslut om 
ett åtgärdsprogram på energi och klimat
området. 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. För de 
företag som inte ingår i handelssystemet ska 
utsläppen minska med 10 procent till 2020.

Andra viktiga mål är att energianvänd
ningen 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 energi  
mål som gäller i koncernen och för bran
schen som helhet.

EU har beslutat om klimat och energimål för 
2020 för att komma till rätta med den pågående 
förändringen av jordens klimat. Holmens miljömål 
ligger i linje med EU:s mål.

Styrmedel inom klimatområdet
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gOd LönSAMHET och stark finansiell 
ställning är viktiga faktorer som skapar 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ut
veckling. Lönsamheten är också en förutsätt
ning för investeringar som gör att företaget 
kan utvecklas i linje med gradvis förändrade 
marknadsförhållanden. 

Holmens verksamhet är kapitalintensiv 
och en stor del av utvecklingen sker genom 
investeringar i utökad kapacitet, förbättrad 
produktion och effektivare energianvänd
ning. I alla beslut som fattas inom Holmen 
finns hållbarhetsaspekter med som en 
integrerad del. På det sättet tar sig företaget 
varje dag allt närmare de mål som satts 
upp. Holmen är i grunden redan genom sin 
verksamhet en del av det hållbara samhället: 
Ett framgångsrikt och lönsamt företag som 
tillverkar produkter av naturliga råvaror.

KOSTnAdERnA föR RÅvAROR och 
transporter är tillsammans med effektiva 
produktionsprocesser avgörande för konkur
renskraften. Fiber i form av virke, returpap

per och massa samt energi i form av el och 
värme utgör huvudsakliga råvaror för att 
producera tryckpapper, kartong och trävaror. 
Genom en väl integrerad process producerar 
Holmen 95 procent av massan respektive 
värmeenergin vid de egna bruken. Anskaff
ningen av övriga råvaror är förstärkt genom 
en integration bakåt i förädlingskedjan via 
ägande av skog och vattenkraftproduktion 
samt enheter för anskaffning av returpapper.

För virke är självförsörjningsgraden cirka 
60 procent. Produktionen av egen elkraft 
motsvarar 30–35 procent av koncernens 
behov. Därutöver är 50 procent av elleveran
serna prissäkrade genom långsiktiga leve
ransavtal. Betydande returpappersvolymer 
köps via hel och delägda insamlingsbolag.

ETT KundERBjudAndE som innehåller 
attraktiva och högkvalitativa produkter samt 
god service är den övergripande ambitionen 
för koncernens verksamhet. Det ska ske 
kostnadseffektivt så att Holmen förblir en 
konkurrenskraftig leverantör. Storskaliga, 

effektiva och miljöanpassade produktions
anläggningar samt kompetenta medarbetare 
ger hög produktivitet samt effektivt utnytt
jande av insatsvaror och kapital. För att 
framgångsrikt kunna genomföra långsiktiga 
investeringar och uppnå både storskalighet 
och utveckling måste samspelet fungera väl 
mellan marknadsföring, produktutveckling 
och produktionsökning. Basvolymer av 
vissa produkter kombineras med utvalda 
satsningar på mer förädlade eller förbättrade 
produkter riktade mot befintliga och nya 
kundgrupper. 

I avsnittet Lokal betydelse i denna redo
visning beskrivs den inverkan Holmen har 
på sysselsättningen på de orter där företaget 
är verksamt. Utöver kärnverksamheten 
bidrar företaget till ekonomisk utveckling 
genom investeringar, forskning och utveck
ling samt genom samarbeten med företag 
och organisationer på flera av de platser där 
koncernen har verksamhet.

En lönsam verksamhet ger inte bara avkastning till ägare 
och finansiärer. Den skapar också arbetstillfällen och gör 
det möjligt att köpa insatsvaror. 

Ekonomisk utveckling
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Lönsamhet, avkastning på sysselsatt kapital, %
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Holmen har ställt upp finansiella mål som stödjer  
en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling
Lönsamhet. Avkastningen ska uthålligt 
överstiga marknadsmässig kapitalkost
nad. Det ger Holmen tillgång till kapital 
för att växa och utvecklas. I koncernen 
används nyckeltalet Value Added för att 
beräkna lönsamheten utifrån rörelsere
sultatet med avdrag för kapitalkostnad 
och skatt. Det ger ett enkelt och tillräck
ligt rättvisande mått som kontinuerligt 
följs upp för koncern, affärsområden 
och produktionsenheter.

Lönsamheten har under en längre tid 
överstigit kapitalkostnaden, men till följd 
av den svåra situationen för tryckpapper 
har inte lönsamheten varit tillfredsstäl
lande de senaste åren.

Kapitalstruktur. Holmens mål är att 
ha en stark finansiell ställning som ger 
finansiell stabilitet och möjlighet att 
fatta korrekta och långsiktiga affärs
beslut som inte enbart är beroende av 
konjunktur och externa finansierings
möjligheter. 

Skuldsättningsgraden ska vara inom 
intervallet 0,3–0,8 och anpassningen  
till detta mål utgör en del av den strate
giska planeringen. 

utdelning. Beslut om ordinarie aktie
utdelning ska grundas på en samman
vägning av koncernens lönsamhetssi
tuation, framtida investeringsplaner och 
finansiella ställning.

Under de senaste tio åren har den  
ordinarie utdelningen i genomsnitt upp
gått till 5,3 procent av eget kapital. Det 
har inneburit att 67 procent av resultatet 
per aktie per år har delats ut i form av 
ordinarie utdelningar.

Utöver ordinarie utdelning har Holmen 
lämnat extra utdelningar för verksam
hetsåren 1998, 2000 och 2003. 

Försäljning till 
kunder 18 443 Mkr

Holmens verksamhet 2010 fördelad på intressenter 1)

Kunder

Leverantörer

Anställda

Långivare

Staten

Aktieägare

Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 

1) Baserat på koncernens resultaträkning.
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HOLMENS MILJÖPOLICY innehåller 
principer för miljöarbetet i koncernen och 
täcker merparten av de miljöaspekter som är 
relevanta för Holmen och dess intressenter.

MILJÖANSVAR. Koncernens styrelse och 
VD samt cheferna för affärsområdena har 
ett övergripande ansvar för miljön. Det 
operativa miljöansvaret ligger hos plats-  
och skogschefer. Koncernens chef för  
miljö- och hållbarhetsfrågor leder Holmens 
miljöråd och samordnar miljö insatserna.

SAMVERkANSgRuPPER. Miljörådet 
verkar för att miljöpolicyn tillämpas samt 
bereder policyfrågor. Rådet består av miljö-
ansvariga inom affärsområdena och bruken 
och leds av koncernens chef för miljö- och 
hållbarhetsfrågor.

Energirådet beslutar om prissäkringar  
på el samt om elcertifikat och utsläpps rätter. 
Energirådet består av representanter för 
berörda affärsområden och koncernstaber.

Klimatfrågorna hanteras främst av 
koncernstab Teknik. Ansvaret för energi-
effektivisering ligger inom affärsområdena. 
Koncernledningen följer upp koncernens 
klimat- och energimål.

Övriga samverkansgrupper på miljö-
området behandlar frågor om lednings-
system, kemikalier (REACH-lagstiftningen), 
vattenrening, trans porter samt avfall.

MYNDIgHETSkONTROLL. Anläggning-
arna har miljötillstånd med villkor för 
bland annat utsläpp till luft och vatten. Den 
industriella verksamheten kontrolleras regel-
bundet av miljömyndigheterna. Den skogliga 
verksamheten kontrolleras av Skogsstyrelsen.

MILJÖLEDNINgSSYSTEM. Certifierade 
miljöledningssystem enligt ISO 14001  
tillämpas vid alla enheter liksom i skogs-
bruket. Kvalitetsledningssystem finns vid  
alla tillverkande enheter och är certifierade 
enligt ISO 9001.

ENERgILEDNINgSSYSTEM. Certifierade 
energiledningssystem finns vid samtliga 
svenska enheter. Under 2009 erhöll också 
Holmen Paper Madrid ett sådant system. 
Bruket i Madrid kom som första massa- 
och pappers bruk i Spanien att under 2010 
certifieras enligt den europeiska standarden 
för energiledningssystem. Workingtons Bruk 
arbetar sedan början av 2008 enligt ett certi-
fierbart ledningssystem.

SkOgSBRukSSTANDARDER. Holmens 
skogsbruk är certifierat enligt de interna-
tionella standarderna PEFC och FSC. 

SPÅRBARHETSCERTIFIERINgAR. Vid 
Holmen Skog och vid flertalet av koncernens 
bruk finns Chain of Custody-certifieringar 
enligt PEFC och FSC som gör att virket kan 
spåras till sitt ursprung.

kONTROLL AV CERTIFIERINgARNA. Alla 
certifierade system kontrolleras regelbundet 
av externa, certifierade revisorer. Detta gäller 
också de certifieringar som finns för spårbar-
het av virke.

LEVERANTÖRSBEDÖMNINg. Under 2009 
infördes ett system för värdering av leve-
rantörer av varor och tjänster. Miljöansvar, 
kvalitetsfrågor och sociala aspekter ingår i 
värderingen.

Holmens miljöpolicy fokuserar på de miljöaspekter som  
är relevanta för koncernens intressenter. Miljörelaterade 
risker analyseras och åtgärder genomförs löpande.  

Holmen arbetar löpande  
för att hantera miljö
relaterade risker
• Egenkontroll så att de utsläppsvillkor  
 och villkor i övrigt som utfärdats av  
 miljömyndigheter följs
• Kontroller av kemikalie- och   
 avfallshanteringen
• Miljöriskanalyser
• Myndighetskontroll och besiktningar 
• Koncernövergripande klimat- och  
 energimål
• Certifierade miljö- och energilednings- 
 system
• Miljöcertifiering och spårbarhets- 
 certifiering enligt skogsbruksstandard- 
 erna FSC och PEFC
• Alla certifierade system kontrolleras  
 regelbundet av externa, certifierade  
 revisorer
• Bedömning av leverantörer och  
 transportörer med avseende på  
 miljöaspekter 
• Egenkontroll att kraftindustrins riktlinjer  
 för dammsäkerhet följs
• Vid nedlagda industrier utförs under- 
 sökningar och eventuellt efterbehand- 
 lingsåtgärder. Arbetet utförs i samråd  
 med miljömyndigheterna.

ICC. Holmen är sedan mer än tio år 
anslutet till Internationella Handelskam-
marens näringslivsprogram för hållbar ut-
veckling. Detta innehåller 16 principer för 
miljömedvetet ledarskap. www.icc.org

Arbetssätt miljöansvar
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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 Miljöskyddslagen2) 1994

Bravikens Sågverk Miljöbalken 2010

Holmen Energi Tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler) –

 1) Ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken lämnades in till Miljödomstolen i början av 2011.
 2) Arbete med att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken påbörjades under 2010.

Certifieringar för ledningssystem1), år MILJÖ ENERGI KVALITET

Hallsta Pappersbruk 2001 2005 1993

Bravikens Pappersbruk 1999 2006 1996

Holmen Paper Madrid 2002 2009/102) 2000

Iggesunds Bruk3) 2001 2005 1990

Workingtons Bruk 2003 20084) 1990

Iggesunds Sågverk 1999 2006 1997

Bravikens Sågverk 5) 5) 5)

 1)  Miljö/ISO 14001, Energi/SS 627750, Kvalitet/ISO 9001.  
 2)  Certifiering gjord enligt SS 627750 och UNE 216301. Under 2010 certifiering enligt europeisk standard EN 16001.
 3)  Certifieringarna inkluderar tillverkningsenheten i Strömsbruk och Skärnäs Terminal.
 4)  Energiledningssystem infört. Certifiering sker då internationell standard fastställts.
 5)  Revision för certifieringar av ledningssystemen äger rum i april 2011.

 Spårbarhetscertifieringar (Chain of Custody), år FSC PEFC

Hallsta Pappersbruk 2008 2007 

Bravikens Pappersbruk 20081) 2009

Iggesunds Bruk 2007 2007

Workingtons Bruk 2005 –

Iggesunds Sågverk 2005 2004

Bravikens Sågverk 2011 2011

Holmen Skog 2007 –

Holmen Mets 2007 –

 1) Bravikens Pappersbruk har ett certifikat för FSC Mixed.

 Skogscertifieringar, år FSC PEFC

Holmen Skog 1998 2003

Samtliga Holmens enheter har de tillstånd 
och certifikat som krävs för att bedriva sin 
verksamhet.

Eu:S IPPCDIREkTIV (Integrated Pollution 
Prevention Control) är ett fundament i unio-
nens miljölagstiftning. I Sverige är IPPC:s 
formella krav uppfyllda genom Miljöbalken 
(1999). De anläggningar i Sverige som har 
tillstånd enligt Miljöskyddslagen har anpas-
sats till IPPC enligt riktlinjer från 2004. 
Under 2010 fattades beslut om att IPPC-
direktivet och flera andra direktiv ska föras 
samman i en ny lagstiftning, IED – Industrial 
Emissions Directive. Regler na i IED kommer 
tidigast att gälla från 2014.

CERTIFIERINgAR. Holmen tillämpar 
certifierade system för miljö-, energi- och 
kvalitetsledning samt skogsskötsel. Systemen 
är integrerade i verksamheten och revideras 
årligen av såväl intern som extern expertis.

ISO 14001 OCH ISO 9001 är interna-
tionella standarder för miljöstyrning och 
kvalitetsledning.

SS 627750 OCH EN 16001 är den svenska 
respektive den europeiska standarden för 
införande av energiledningssystem vid 
energi krävande 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 skogscertifie-
ring, som nu tillämpas globalt.

SPÅRBARHETSCERTIFIERINgAR innebär 
att virke som används vid de certifierade 
anläggningarna kan spåras till sitt ursprung.

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

Holmens industriella verksamhet kräver tillstånd från miljö     myn-
dig heterna i respektive land. Verksamheten kontrolleras av miljö-
myndigheterna och ledningssystemens certifierade revisorer.

Tillstånd och certifieringar
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Holmens verksamhet regleras av miljömyndigheternas villkor  
som också kontrollerar att de uppfylls. De certifierade lednings-
systemen innehåller miljö- och energimål som regelbundet  
revideras och skärps med sikte på ständiga förbättringar.

Miljöarbetet i koncernen

HOLMENS MILJÖARBETE har sedan 1993 
årligen beskrivits i miljö- och hållbarhets-
redovisningar. Under dessa år har miljölag-
stiftningen och miljömyndigheternas krav 
skärpts successivt. Det har resulterat i att 
Holmen integrerat miljö- och energihänsyn 
som viktiga delar vid planering av produk-
tion och investeringar. Sammantaget har 
detta lett till att koncernens miljöpåverkan 
gradvis minskat under lång tid. 

Av klimat- och resursskäl har ansträng-
ningarna att förbättra energieffektiviteten 
och minska användningen av fossila bränslen 
kontinuerligt ökat under 2000-talet.

Prioriterade miljöaspekter är utsläpp 
till luft och vatten, buller samt avfall. Av 
digrammen framgår att utvecklingen per  
ton slutprodukt varit positiv för många  
av miljöaspekterna. 

Buller är en viktig del av miljöarbetet 
vid Holmens anläggningar. Genom olika 
åtgärder kan bullerstörningar i närliggande 
områden begränsas eller elimineras. Holmen 
gör kontinuerliga mätningar vid anläggning-
arna. Genom åtgärder har bullernivåerna 
vid Holmens enheter minskat. Samtliga 
enheter ligger idag under de tillåtna värdena 
i miljövillkoren.

Holmen ser det också som viktigt att 
utreda och eventuellt åtgärda föroreningar 
vid nedlagda industriplatser, föroreningar 
som uppkom som ett resultat av dåtidens 
teknik och praxis. Utredningarna genomförs 
i samråd med miljömyndigheterna.

ÖVERSkRIDANDEN. Vid industrianlägg-
ningarna sker det ibland oavsiktliga utsläpp 
huvudsakligen beroende på fel på utrustning. 
Det kan leda till att givna villkorsvärden för 

utsläpp till luft och vatten överskrids. När 
detta inträffar informeras miljömyndigheter-
na och åtgärder vidtas. Det kan också leda 
till att rutiner i miljöledningssystemen ses 
över för att förhindra upprepning av inciden-
ten. Avvikelserna har inte varit av väsentligt 
slag och miljövillkorens gränsvärden har inte 
överskridits.

kLAgOMÅL. Närboende till fabrikerna 
kan framföra klagomål över buller och 
lukt. Synpunkter framförs också på utförda 
eller planerade skogsavverkningar. Samtliga 
klagomål och synpunkter hanteras enligt reg-
lerna i de certifierade miljöledningssystemen. 
Dialog med intressenterna utgör en viktig del 
i detta arbete.

HOLMEN BIDRAR till en positiv klimat-
effekt genom att prioritera arbetet med mål 
för energi och klimat.

• Användningen av fossila bränslen ska till  
 2020 minska med 90 procent i de svenska  
 verksamheterna jämfört med 2005.

• Koncernens specifika energianvändning  
 ska till 2020 minska med 15 procent   
 jämfört med 2005.

• Tillväxttakten i Holmens skogar ska ökas  
 med 25 procent inom 30 år jämfört med  
 2007.

• Uttag och leveranser av biobränslen ska  
 ökas med 1 TWh fram till 2020 jämfört  
 med 2006.

• Produktionen av el från vindkraft ska   
 2020 vara 1 TWh. Miljömålet beslutades  
 2010. 
 
 

Utsläpp till luft, fossil koldioxid

50

100

150

200

100908070605

134

79

Koncernen Sverige

Kg/ton slutprodukt 

Utsläpp till luft, kväveoxider

0,2

0,4

0,6

0,8

1009080706

0,65

Kg/ton slutprodukt 

Utsläpp till luft, svaveldioxid och stoft

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

1009080706

Kg/ton slutprodukt 

0,08

0,04

Svaveldioxid (uttryckt som S) Stoft



35

MILJÖANSVAR  Holmen och hållbarhetsarbetet

Som ett resultat av energi- och klimatarbetet 
har Holmens användning av olja minskat, 
och därmed också utsläppen av fossil kol-
dioxid. Vid de svenska enheterna har be-
hovet av olja mer än halverats jämfört med 
2005. De utländska bruken försörjs med 
energi från lokala kombikraftverk baserade 
på naturgas. Ur klimatsynpunkt är naturgas 
det bästa fossila alternativet till biobränslen.

VIkTIgA MILJÖÅTgäRDER i det konti-
nuerligt pågående förbättringsarbetet med 
investeringar i process- och renings teknik 
redovisas här. Under 2010 genom fördes  
flera miljörelaterade åtgärder som ett led  
i kommande års förbättrings arbete. 

• Investeringar i bruken har medfört  
 att koncernens totala utsläpp av fossil  
 koldioxid till och med 2010 minskat  
 med cirka 30 procent jämfört med 2005.  
 Vid de svenska enheterna har utsläppen  
 minskat med cirka 55 procent. 

• Koncernens specifika energianvändning  
 har sedan 2005 minskat med drygt fem  
 procent.

• 2008 startade en ny massalinje vid  
 Bravikens Pappersbruk för tillverkning  
 av termomekanisk massa, vilket har   
 minskat tillverkningslinjens specifika   
 elbehov med knappt 20 procent. Målet  
 är att nå 30 procents minskning.

• Holmen investerar i en ny sodapanna  
 med turbin vid Iggesunds Bruk. Anlägg- 
 ningen gör bruket självförsörjande   
 på elektricitet och ger dessutom förutsätt- 
 ningar för att driva produktionen utan  
 fossila bränslen. Ett nytt svaggassystem  
 gör att utsläppen av illaluktande svavel- 
 föreningar till luft minskar.

• Vid Holmen Paper Madrid togs ett andra  
 gaskombikraftverk i drift för effektiv   
 energiproduktion. De specifika utsläppen  
 av kväveoxider minskade med cirka 20  
 procent. 

• Ett investeringsprojekt påbörjades vid  
 Workingtons Bruk gällande ombyggnad  
 av brukets massalinje. Energiförbruk- 
 ningen förväntas minska med 10 procent.  
 En miljöstudie gällande möjligheterna att  
 uppföra en energipanna för biobränsle  
 har genomförts.

• Vid Hallsta Pappersbruk ersätts en 50 år  
 gammal oljepanna med en ny elpanna.

• Reningsanläggningen vid Iggesunds Bruk  
 kompletterades 2009 med en anläggning  
 för kemisk flotation. Utsläppen har det  
 senaste året minskat med så mycket som  
 25–40 procent för COD (organiska   
 ämnen), kväve och fosfor (gödnings- 
 ämnen).

• Vid de svenska bruken infördes under  
 året en tågbaserad transportlösning för  
 färdiga produkter. Förutom sänkta kost- 
 nader innebär detta minskade utsläpp  
 till luft.

• För att kunna uppfylla miljömålet att  
 minska skogsbrukets påverkan på  
 vattendrag och sjöar utbildade Holmen  
 Skog under 2010 all egen personal och  
 de av dess entreprenörer som planerar  
 och genomför åtgärder i skogen. Totalt  
 utbildades närmare 1 000 personer.

• Den senaste tioårsperioden har mängden  
 avfall som deponeras minskat med drygt  
 70 procent. Arbetet har intensifierats   
 med att finna lönsamhets- och miljö - 
 mässigt bra användning av det avfall  
 som uppstår i verksamheterna.
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Miljöinvesteringar
Vid bruken integreras miljö- och energi-
hänsyn som viktiga delar vid planering av 
produktion och investeringar. Enligt SCB:s 
riktlinjer delas investeringarna upp i direkta 
och integrerade investeringar samt investe-
ringar för hushållning av energi. Nedan ges 
exempel på investeringar under de senaste 
åren.

DIREkTA investeringar innefattar kostnader 
för utsläppsbehandlande åtgärder, till exem-
pel olika typer av reningsutrustning.

Under den senaste femårsperioden är  
det investeringen i en ny anläggning för 
rening av avloppsvatten vid Iggesunds Bruk 
som utgjort en betydande del av de direkta 
miljöinvesteringarna. Som ett resultat av 
detta uppgick kostnaderna för sådana in-
vesteringar till cirka 130 Mkr för 2009.   

INTEgRERADE investeringar utgörs av 
kostnader för utsläppsförebyggande utrust-
ning där äldre processutrustning byts mot 
ny med bättre miljöprestanda. Kostnaderna 
för denna typ av investeringar uppgick för 
2008 till cirka 40 Mkr där huvuddelen 
gällde byggandet av ett nytt vattenkraftverk 
i Iggesundsån som ersättning för tre äldre 
uttjänta kraftverk. 

EL OCH VäRMEBESPARANDE investe-
ringar har varit betydande under de senaste 
åren. Den nya massalinjen för termome-
kanisk massatillverkning vid Bravikens 
Pappersbruk som startades 2008 gjorde att 
kostnaderna för denna typ av investeringar 
uppgick till cirka 400 Mkr detta år. 

Vid Iggesunds Bruk pågår byggandet av 
en ny sodapanna med turbin. En investering 
som bland annat syftar till hushållning av 

el- och värmeenergi. Investeringen är på 
2,3 miljarder kronor och de miljörelaterade 
delarna i detta projekt är betydande.

Miljökostnader
INTERNA OCH ExTERNA. För att kunna 
bedriva ett ambitiöst miljöarbete krävs 
interna och externa insatser. Kostnaderna 
för detta inkluderar personal, drift av 
renings utrustning, avfallshantering, tillsyn, 
tillståndsansökningar, utbildning, utveck-
lingsprojekt, markundersökningar och 
konsultkostnader. 

Kostnaderna har uppgått till mellan 180 
och 225 Mkr de senaste fem åren. 

MILJÖSkATTER OCH AVgIFTER  
Anläggningarna erlägger skatt och avgifter 
såsom skatt på deponerat avfall, koldioxid-, 
och svavelskatt samt avgifter för utsläpp av 
kväveoxider.

Till och med 2010 har kostnaderna halv-
erats jämfört med 2005. En starkt bidragan-
de orsak till detta är att koncernens svenska 
bruk kunnat minska användningen av fossila 
bränslen och därmed också kostnaderna för 
bränsleskatter. Kostnaderna väntas minska 
ytterligare i takt med att investeringar görs 
vid såväl Iggesunds Bruk som vid Hallsta 
Pappersbruk där en oljepanna ersätts med en 
ny elpanna under 2011. 

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 skogsmarksarea-
len undantas från brukande och att således 
cirka tio procent av den möjliga volymen 
inte tas ut. Det årliga bortfallet av intäkter 
värderas till cirka 70 Mkr.

Intäkter
Holmens anläggningar deltar sedan 2005  
i EU:s handel med utsläppsrätter för kol-
dioxid. Koncernens åtgärder för att minska 
använd ningen av fossila bränslen och där-
med utsläppen av koldioxid har gjort det 
möjligt att sälja utsläppsrätter. Det redo-
visade resultatet varierar över åren. Resul-
tatet 26 Mkr för 2010 är det hittills högsta.    

De svenska bruken deltar sedan 2003  
i handeln med elcertifikat vilka tilldelas 
den som tillverkar förnybar el. Holmen har 
under flera år producerat förnybar el vid 
bruken. Det redovisade resultatet har under 
den senaste femårsperioden varierat mellan 
40 och 70 Mkr. 

FÖRSäLJNINg AV VäRME OCH AVFALL 
Överskott av värmeenergi som finns vid 
några anläggningar säljs sedan några år till 
kommunala fjärrvärmenät. Den årliga intäk-
ten för den sålda värmen är cirka 5 Mkr.

Vid tillverkningen uppkommer olika  
typer av avfall. Stora delar av detta avfall 
kan återvinnas och nyttiggöras. Flera an-
läggningar säljer sådant avfall till externa an-
vändare till exempel för konstruktionsända-
mål. Under den senaste femårsperioden har 
intäkterna varierat mellan 10 och 20 Mkr. 

Straffavgifter
Överskridande av myndigheternas tillåtna 
nivåer för utsläpp kan rendera straffavgifter 
för det företag som orsakar utsläppet. In-
förda miljö- och energiledningssystem samt 
myndigheternas regelbundna kontroller av 
den industriella verksamheten gör att risker 
för överskridanden kan hanteras på ett bra 
sätt. Holmen har inte orsakat några utsläpp 
som lett till påföljd i form av straffavgifter.

Holmen investerar betydande 
belopp i processutrustning  
som syftar till hushållning med 
el- och värmeenergi. Miljöskydds-
kostnader redovisas enligt  
Statistiska Centralbyråns riktlinjer. 

Miljöskyddskostnader
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Holmens affärsområden ansvarar för 
transporterna av produkter från bruken 
till kunderna. Holmen Skog organiserar 
transporterna till industrierna av virke från 
skogen och importländerna. Virkestranspor-
terna i Storbritannien organiseras av bruket 
i Workington. För transporter av övriga 
råvaror och förbrukningsmateriel ansvarar 
normalt respektive leverantör.

Långtidschartrade fartyg har under 
flera år stått för drygt hälften av det totala 
transportarbetet i Holmen. Lastutnyttjandet 
i fartygen är högt. De används också för 
transporterna av returpapper till Sverige.

Järnväg utnyttjas framför allt för 
transporterna av produkter från Sverige till 
syd europa och i viss mån också för inkom-
mande råvaror. 

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

TRANSPORTuTSLäPP. Holmen strävar 
efter att effektivisera transporterna och 
minska deras miljöpåverkan.

Under 2010 avslutades ett koncern-
gemen samt logistikprojekt med fokus på  
färdiga produkter. Syftet var att med bibe-
hållen eller högre service minska kostnader 
och miljöpåverkan. En strategi har fastställts 
som innebär att det sker en stegvis övergång 
till tågbaserade logistiklösningar från kon-
cernens tre svenska bruk. Förutom sänkta 
kostnader innebär detta minskade utsläpp 
till luft fram till 2012, då en fjärdedel av  

volymerna flyttas från båt till tåg. Utsläp-
pen av koldioxid bedöms minska med cirka 
10 000 ton per år i relation till tidigare situa-
tion. Dessutom tillkommer minskade utsläpp 
på grund av uteblivna lastbilstransporter 
mellan hamn och kund i Europa.  

Holmen är delägare i Scandfibre Logistic 
AB, ett företag som tillhandahåller och 
utvecklar transport- och logistiktjänster för 
svensk skogsindustri. 

MILJÖEFFEkTIVARE FARTYg. I och med 
att stora volymer färdiga produkter kommer 
att flyttas från båt- till järnvägstransporter 
kommer Holmen från och med 2011 att 
långtidschartra tre fartyg. Samtliga fartyg är 
utrustade med katalysator, vilket ger mycket 
låga utsläpp av kväveoxider.   

Alla fartyg som Holmen utnyttjar drivs 
med olja som uppfyller det krav på mindre 
än 1,0 procent svavelhalt som gäller för 
Östersjö- och Nordsjöfart.

HOLMEN SkOg ARBETAR sedan länge 
med att minimera transportarbetet genom 
flödesoptimering och virkesbyten med andra 
skogliga aktörer. Under 2010 gjordes läges-
byten av betydande volymer mellan norra 
och södra Sverige.

Holmen Skog verkar för utveckling av 
bränslesnåla fordon och större inblandning 
av förnyelsebara drivmedel. Moderna opti-
meringsverktyg används i planeringsarbetet 
vilket gör att miljö- och kostnadseffektiva 
kombinationer av transportslag utreds.

EnTraveTill-projektet (ETT), som syftar 
till ökad lastvolym på virkesbilar, är ett 
exempel på ny teknik. Två års testkörning 

med ett fordon har gett mycket positiva 
resultat med 20 procents minskning av såväl 
koldioxid utsläpp som transportkostnader. 

Holmen har under den senaste femårs-
perioden sänkt medeltransportsträckan för 
avverkat virke med cirka 10 procent. 

Elhybridskotaren El-forest minskar 
bränsleåtgången för transporter i skogen 
med mellan 30 och 50 procent. Holmens 
första elhybridskotare kommer att levereras 
under 2011 och testas i praktisk drift.

kONCERNENS RESEPOLICY inkluderar 
miljöaspekter på resandet med mål att 
minska omfattningen och därmed deras 
miljöpåverkan.

Holmen arbetar med att effek-
tivisera transporterna av råvaror 
och produkter samt begränsa 
deras miljöpåverkan. Strävan är  
att i ökad omfattning använda 
järnväg där det är praktiskt och 
ekonomiskt möjligt.

Transporter

Holmen deltar i det branschgemen-
samma arbetet med att minska 
transporternas klimatpåverkan. Målet 
är att minska utsläppen av fossil 
koldioxid från transporterna med 20 
procent till 2020. 

Från och med september 2010 gäller 
den svenska branschorganisationens 
nya policy för transporter och håll-
barhet. I tillägg till detta finns också 
gemensamma hållbarhetskriterier 
framtagna för branschen som kan 
användas vid upphandling av trans-
porttjänster på lastbil. Dessa kriterier 
kommer successivt att införas också 
i Holmens verksamhet. Motsvarande 
kriterier för sjöfart och järnvägstrans-
porter kommer att utarbetas.
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Holmen strävar efter att minimera mängden  
avfall och nyttiggöra så stor andel som  
möjligt. Avfallsskatter och kostnader för  
deponering ställer krav på en kostnads-
effektiv hantering.

Källsortering tillämpas vid alla enheter. 
Anställda och entreprenörer utbildas fort-
löpande i avfallsrutinerna.

En koncerngrupp arbetar med att finna 
miljömässigt bra användning för det avfall 
som uppstår. Fokus läggs på att finna pro-
duktområden där olika material kan ses som 
en värdefull resurs vilket kan resultera i nya 
affärer.

Aktuella frågor
Holmen har under 2010 drivit ett förpro-
jekt för att utreda möjligheten att i brukens 
reningsanläggningar producera biogas för 
vidare förädling till fordonsbränsle. Om  
planerna realiseras kommer avfall i form av 
slam från reningsanläggningarna att minska 
i framtiden. 

Holmen fortsätter samarbetet med  
Vär me  forsk för att utveckla metoder för  
miljöriktig användning av förbrännings-
askor. 

IggESuNDS BRuk. Under 2009 avregist-
rerades bruket från avfallsskatt eftersom 
inget produktionsavfall numera deponeras. 
Samtliga produktionsavfall (renserigrus,  
fällningsslam, grönlutsslam, aska och slam 
från kemisk flotation) bedöms komma att 
användas som konstruktionsmaterial vid 
sluttäckningen av den egna deponin. Efter-
som sluttäckning är en tidsbegränsad aktivi-
tet bedrivs ett flertal projekt för att finna mer 
långsiktiga avsättningar för produktions-
avfallet. Utöver biogasproduktion är åter-
vinning av fällningskemikalier, förbränning 
med energiproduktion och konstruktions-
material för skogsbilvägar några exempel. 

HALLSTA PAPPERSBRuk. Den aska som 
uppstår vid förbränningen av biobränslen  
har tidigare i stor utsträckning använts 

till externa anläggningsändamål, till exempel 
vägbyggnad. Under 2010 nyttjades askan till 
största delen för att skapa lämplig sluttning 
på brukets deponi innan den avslutas. Den 
tidigare användningen planeras att återupp-
tas när användningen på deponin upphört.  
Av det slam som uppstår vid brukets vatten-
rening användes 2010 ungefär en fjärdedel 
för jordproduktion och resten för energiut-
vinning. Sedan stängningen av returpappers-
anläggningen i slutet av 2008 är andelen 
bioslam högre, vilket gör det svårare att av-
vattna och förbränna slammet. Om planerna 
på biogastillverkning realiseras kommer 
mängden bioslam att minska markant,  
något som också förenklar möjligheterna  
att avvattna slammet. 

HOLMEN PAPER MADRID. Under 2010 
uppstod mindre avsvärtningsslam än 2009 
beroende på lägre produktion. Mängden 
plastrejekt ökade dock på grund av förore-
ningar i den inkommande råvaran. Slammet 
används idag främst för jordbruksändamål 
och tillverkning av byggstenar. Under 2010 
har olika projekt drivits i syfte att finna nya 
användningsområden för avfallen. Huvud-
inriktningen för plastrejekten är energi ut-
vinning och för slammet olika byggmaterial.

PAPPERSBRukEN I BRAVIkEN OCH 
MADRID. Metaller i form av häftklamrar 
och emballagetråd sorteras ut i returpappers-
processen och säljs externt för återvinning. 

Vid Bravikens Pappersbruk används  
returpappersslam som täckmaterial vid en 
extern deponi. Ett projekt pågår med syfte 
att förbättra hanteringen av slam och rejekt 
från returpapper. 

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

Avfall

Fyra kategorier avfall 
Det avfall som uppstår vid tillverk-
ningen kan delas in i fyra kategorier:

Brännbart avfall som nyttiggörs. 
Används huvudsakligen för att fram-
ställa värmeenergi på bruken eller  
i externa värmeanläggningar.

Avfall för olika användning 
Under de senaste åren har flera  
projekt genomförts med syfte att 
finna alternativa användningsom-
råden för det avfall som uppstår. 
Vissa avfallstyper, till exempel slam 
från reningsanläggningar, kan efter-
behandling användas som jordför-
bättringsmedel. Förbränningsaska 
har använts som vägbyggnads-
material, jordförbättringsmedel  
och till täckning av deponier.

Avfall som deponeras. Som följd 
av lagstiftning och arbetet med att 
finna alternativa användningsområ-
den har mängden deponerat avfall 
minskat med nästan 70 procent 
sedan 2002.

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

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

55

43

2

< 0,01

Fördelning av Holmens avfall, %
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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. 
Kemikaliegrupper finns vid samtliga  
Holmens enheter. Kemikalier bedöms ur  
flera aspekter såsom teknisk funktion, pro-
duktsäkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. 
 
HOLMEN ARBETAR kONTINuERLIgT  
med att utveckla och förbättra den gemen-
samma databas för kemikalier som finns 
inom koncernen. Arbetet sker i nära 
sam   arbete med de företag som levererar 
kemikalierna. 

HOLMEN REDOVISAR VARJE ÅR den 
fullständiga användningen av kemikalier  
till miljömyndigheterna. 
 
EuFÖRORDNINgEN REACH har skärpt 
kraven på tillverkare och importörer av  
kemikalier att bedöma hälso- och miljörisker. 
Koncernen arbetar för att uppfylla kraven  
i REACH, bland annat har ett REACH- 
nätverk utvecklats och branschorganisa-
tionerna i Sverige, Storbritannien och 
Spanien används som stöd. 

Under 2010 har koncernen tillsett att de 
krav på registrering av ämnen som följer av 
REACH-lagstift ningen följts.

EU:s regelverk för kemikalier infördes 2007.  
Holmen arbetar systematiskt för att uppfylla dess krav.

kemikalier

Avslutade verksamheter

Den svenska miljöbalken har tydliga regler 
för hur områden som är förorenade av 
tidigare verksamheter ska hanteras. Enligt 
ett av de nationella miljömålen i Sverige ska 
förekomsten av ämnen i miljön inte hota 
människors hälsa eller miljön. Holmen ser 
därför arbetet med avslutade verksamheter 
som en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Vid några av koncernens nedlagda in-
dustrier finns markföroreningar som kräver 
undersökningar där miljö- och hälsorisker 
bedöms. Eventuellt kommer det också att 
krävas åtgärder. Ansvaret för efterbehandling 
fastställs efter noggranna bedömningar ur 
ansvars- och skälighetssynpunkt. 

Holmen har pågående arbete om 
markföroreningar vid följande nedlagda 
industrier.

Nedlagda sågverk
För att förhindra röta och insektsangrepp 
i trävarorna var det tidigare praxis vid 
svenska sågverk att använda olika typer av 
träskyddsmedel. 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. 
Åtgärder planeras under 2011 vid de tidigare 
sågverken Håstaholmen och Lännaholm.

 

Nedlagda sulfitfabriker
Marken vid sulfitmassabruk innehåller  
vanligtvis föroreningar som är karaktäris-
tiska för sådan verksamhet. Vid de flesta 
sulfitmassabruk uppstod avfall i form av 
kisaska. Sådan aska innehåller metaller och 
användes ofta som utfyllnadsmaterial. Vid  
en del bruk tillverkades också bleknings-
kemikalier. För Holmens del pågår utred-
ningar i Strömsbruk, Loddby och Domsjö.

Produktionen vid Wargöns Bruk, där  
det tidigare fanns en sulfitfabrik, lades ner  
i slutet av 2008. I samråd med tillsynsmyn-
digheten har Holmen undersökt förekom-
sten av föroreningar på platsen. Påvisade 
föroreningar kommer att åtgärdas med 
början 2011. 

Nedlagt träsliperi
Vid det sedan länge nedlagda Bure träsliperi 
impregnerades pappersmassan med ett bak-
teriedödande medel som kan ha förorenat 
marken på platsen och bottnarna i fjärden 
utanför fabriken.

Holmen utförde under 2010 en översikt-
lig undersökning av miljösituationen på det 
tidigare industriområdet. Kompletterande 
undersökningar utförs under 2011.

Holmen arbetar med markföroreningar vid nedlagda industrier.  
Arbetet sker i nära samråd med miljömyndigheten.



Arbetssätt socialt ansvar

Viktiga frågor som rör de anställda samord-
nas i ledningsgruppen för HR. Denna består 
av personalchefer från affärsområdena 
och leds av koncernens personaldirektör. 
Ledningsgruppen träffas månadsvis för att 
diskutera och besluta om strategier, policyer 
samt gemensamma riktlinjer. Vid de större 
enheterna finns personalchefer, HR-specialis-
ter och skyddsingenjörer.

HR-processen
Arbetet vid koncernens personalavdelningar 
utgår från Holmens personalpolicy och verk-
samhetsplanen för HR. Verksamhetsplanen 
revideras årligen och förankras i koncernens 
och affärsområdenas ledningsgrupper samt 
med de fackliga organisationerna. Verksam-
hetsplanen läggs också fram för Holmens 
styrelse. Tonvikten ligger på att utveckla 

kompetensförsörjning, ledarskap och  
organisation. Resultaten följs via nyckeltal 
och medarbetarundersökningen Holmen 
Inblick. HR-frågorna ingår som en naturlig 
del i affärsområdenas verksamhetsplaner.

Policyer
Holmens samlade HR-policyer utgör 
koncernens syn på personalpolitiken. Alla 
koncernövergripande HR-policyer har tagits 
fram tillsammans med, eller förankrats med, 
de fackliga organisationerna. Trenden går 
mot allt fler koncerngemensamma policyer 
som kompletteras med lokala riktlinjer. Alla 
policyer ses över vart tredje år och revideras 
vid behov. I samband med medarbetarunder-
sökningen görs en uppföljning av hur väl 
chefer och medarbetare lever upp till dessa. 
 

För följande områden finns koncern-
gemensamma policyer:

• Personalpolitik

• Arbetsmiljö

• Mångfald och jämställdhet

• Intern arbetsmarknad

• Rekrytering

• Lönesättning

• Pensioner

• Tjänsteresor.

Arbetsmiljö, brand och säkerhet
Frågor inom dessa områden hanteras av 
en koncerngemensam grupp bestående av 
specialister från affärsområdena. Gruppen 
initierar 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 koncerngemensamma policyer.
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Begreppet HR
Personalfrågorna i Holmen sam-
ordnas under det internationellt 
etablerade begreppet HR (Human 
Resources). Detta poängterar 
personalarbetets direkta koppling till 
företagets affärsidé.

Lagar och avtal
Det finns en rad lagar och avtal som 
reglerar den svenska arbetsmarknaden.  
Liknande lagar finns också i Storbritan-
nien, Spanien och Nederländerna: 
• Arbetsmiljölagen
• Arbetstidslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)

• Lagen om medbestämmande (MBL)

• EU-lag om diskriminering
• Lag om facklig förtroendemans  
 ställning
• Avtal mellan branschorganisationen  
 Skogsindustrierna och fackliga  
 organisationer.



HR-arbete

Personalneddragningar

STRATegISkA HR-måL. Arbetsolyckor 
med frånvaro har de senaste fem åren legat 
runt 25 per 1 000 anställda, vilket är långt i 
från målet 10. Medarbetarsamtalen har ökat 
men haft en sämre utveckling än förväntat. 
Ledarskapsindex har förbättrats kontinu-
erligt sedan 2003 och närmar sig uppsatt 
mål. Bäst utveckling har Inblickindex haft 
som ökat kontinuerligt sedan mätningarna 
startade 2003 och för vilket målet uppnåd-
des 2009. Också andelen kvinnliga chefer 
har ökat stadigt de senaste fem åren. Fyra  
av fem strategiska nyckeltal har därmed  
haft en positiv utveckling.

OPeRATIVA NyCkeLTAL följs via HR-
systemet, här anges några av dessa. Medel-

åldern i koncernen har under flera år varit 
mellan 45–46 år vilket är tillfredställande. 
Utbildningsnivån ökar i takt med att yngre 
välutbildade kommer in i företaget. Under 
första halvan av 2000-talet var rekryteringen 
i balans med avgångarna. De tre senaste åren 
har avgångarna varit dubbelt så stora som 
rekryteringen som en följd av personalned-
dragningar på grund av lönsamhetsproblem 
inom främst Holmen Paper. Sjukfrånvaron 
är sedan några år nere på en tillfredställande 
nivå. Andelen tillfälligt anställda har under 
de senaste åren varit cirka 7 procent.

Måluppfyllelse för 2010 redovisas i 
Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredo-
visning medan långsiktiga trender redovisas 
under respektive avsnitt i denna publikation.

NäR ORgANISATIONeN SeS öVeR blir 
ofta ett antal medarbetare övertaliga. Före-
taget förhandlar då med de fackliga organi-
sationerna och försöker finna lösningar som 
är så skonsamma som möjligt för berörda 
medarbetare och samhället i fråga. Det 
handlar bland annat om att erbjuda avgångs-
ersättning, förtida pension eller utbildnings-
bidrag i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Erfarenheterna av detta arbete är goda och 
leder vanligen till att ett begränsat antal 
medarbetare behöver sägas upp.

 

I Spanien finns möjlighet att permittera  
anställda under en period, liknande den 
modell som fanns i Sverige tidigare.  
I Spanien och Storbritannien betalar före-
taget avgångsersättning som ökar med 
antalet anställningsår.

De ADmINISTRATIVA PROCeSSeRNA 
i koncernen har setts över med syfte att  
öka effektiviteten och sänka kostnaderna. 
Denna process berör främst områdena  
fastighetsnära tjänster, ekonomi och IT.  
 

Genom outsourcing eller centralisering  
uppnås betydande besparingar.

STöD TILL De SOm föRLORAR  jOBBeT. 
Enligt avtal anlitar Holmen i Sverige till-
sammans med fackföreningarna företag som 
är specialiserade på övertalighetsfrågor, för 
att stödja de medarbetare som förlorar sina 
jobb. Samtliga övertaliga tilldelas en person-
lig coach som stöd i jobbsökandet. Motsva-
rande typer av avtal finns inte i Storbritan-
nien och Spanien.

Gemensamma arbetsprocesser och system förenklar  
och effektiviserar personalarbetet i koncernen. HR-arbetet  
styrs med strategiska nyckeltal vilka utvecklas positivt. 

Som en följd av dålig lönsamhet har Holmen under flera år genomfört 
effektiviseringsprogram vid samtliga enheter. Maskiner har stängts 
ner och organisationen har effektivi serats. För Wargöns Bruk innebar 
det att hela verksamheten lades ned.
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HR-mål
Sedan 2002 arbetar Holmen med 
strategiska mål för HR-arbetet. 
Dessa har i stort varit desamma  
under 2000-talet. Målen omfattar 
hela koncernen sedan 2008:
• Förutsättningarna att göra ett  
 bra arbete (Inblickindex)
• Ledarskap
• Medarbetarsamtal
• Arbetsolyckor
• Kvinnliga chefer.
Förutsättningarna att göra ett bra 
arbete, ledarskap och medarbetar-
samtal mäts vartannat år i med-
arbetarundersökningen, övriga 
hämtas ur lönesystemen.



medarbetarundersökningar

Syftet med medarbetarundersökningen är 
att stämma av att chefer och medarbetare 
lever upp till sina respektive ansvar enligt 
personalpolicyn. Inblickindex har ökat med 
nästan 100 enheter sedan mätningarna 
startade och låg 2009 klart över 600 som 
anses vara en bra nivå enligt TNS SIFO som 
genomför undersökningen. De svenska enhe-
terna har haft en starkare utveckling troligen 
som en följd av att dessa har arbetat med 
medarbetarundersökningar under flera år. På 
länge sikt är ambitionen att nå 700-nivån, 
som TNS SIFO bedömer som utmärkt. 

Ledarskapet har förbättrats kontinuerligt 
sedan 2003, men inte i samma grad. Holmen 
har därför ökat stödet till svaga chefer så att 
dessa kan förbättra sitt ledarskap. I vissa fall 
har dessa också erbjudits ett mer passande 
arbete i organisationen. Målsättningen på 
kort sikt är att ledarskapsindex ska nå över 
60 som anses vara en bra nivå enligt TNS 
SIFO. 

De övergripande enkätresultaten jämförs 
också med processindustrin i Europa. 
Holmen har i samtliga undersökningar haft 
högre resultat än genomsnittet i branschen.

åRLIgA meDARBeTARSAmTAL i koncer-
nen genomförs för drygt 60 procent av med-
arbetarna medan 23 procent har samtal mer 
oregelbundet. De svenska enheterna har ett 
högre resultat som en följd av att de arbetat 
med frågan längre. Andelen genomförda 
samtal är nära 100 procent för tjänstemän 
och lägst för skiftgående arbetare. Utveck-
lingen är sämre än förväntat. 

Holmen strävar efter att höja såväl 
ledarskapsindex som andelen genomförda 
medarbetarsamtal. Utvecklingsprogrammet 
Chef i Holmen, som genomförs sedan 2010, 
är ett av verktygen. Utbildning i medarbe-
tarsamtal, samtalsmetodik och coachning 
genomförs på enheterna.

medarbetarundersökning 2011
Medarbetarundersökningen Holmen Inblick 
genomfördes i januari 2011. Undersökningen 
har anpassats för att motsvara kraven i Chef 
i Holmen varför ledarskapsindex inte är helt 
jämförbart bakåt i tiden. Frågeområden som 
har visat bra resultat över lång tid har fått 
lämna plats för nya angelägna områden som 
bland annat frågor om chefens chef, kvalitén 

på medarbetarsamtalen, arbetsmiljö och 
mångfald.

Svarsfrekvensen har varit hög, mellan  
78–79 procent sedan mätningarna startade.  
Vid senaste mätningen 2011 sjönk svars-
frekvensen något till 76 procent, främst 
beroende på låg andel svar från Holmen 
Paper Madrid där stängningen av en  
pappersmaskin tillkännagavs samtidigt  
med undersökningen.

Under senare delen av våren 2011 finns 
resultatet av Holmen Inblick tillgängligt på 
Holmens webbplats. 

föRBäTTRINgSARBeTe. Varje chef ska 
redovisa resultatet av medarbetarundersök-
ningen Holmen Inblick för sina medarbetare. 
Undersökningen är ett värdefullt verktyg 
för att identifiera vilka insatser som behöver 
göras och medarbetarna uppmanas delta 
i förbättringsarbetet. Utvecklingen visar 
också att de insatser som gjorts har lett till 
förändringar.

Resultaten av medarbetarundersökningen Holmen Inblick 
som genomförts sedan 2003 visar att arbetsförutsättningarna 
vid koncernens enheter förbättrats. Detta är en följd av ett  
systematiskt HR-arbete mot uppsatta mål under flera år.

Inblickindex

Svenska enheter 
Hela koncernen
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Inblickindex beräknas genom att de anställda 
besvarar en enkät med frågor inom åtta olika 
delområden:
• Kompetens
• Samarbete och process
• Motivation
• Organisatorisk effektivitet
• Ansvar och initiativ
• Lärande
• Befogenheter
• Förnyelseklimat.

Om samtliga ger högsta betyg på frågorna  
inom varje delområde blir det totala värdet på 
inblickindex 1 000.
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Ledarutveckling

Chef i Holmen
Alla chefer i Holmen deltar i utvecklings-
programmet Chef i Holmen. Vägledande 
är insikten om att bra ledarskap är grunden 
för motivation och drivkraft i organisa-
tionen. En ledare som har förmågan att 
engagera både sig själv och motivera sina 
medarbetare, tar fram kraften och poten-
tialen i sin arbetsgrupp och får gruppen att 
prestera mer.

LeDARuTBILDNINg. Som ett led i pro-
grammet tilldelas alla nya chefer i koncer-
nen en lokal handledare. Dessa utgörs av 
kollegor med flera års erfarenheter av att 
vara chef.

Nya chefer genomgår efter utnämningen 
en kortare 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 verktygslåda med grund-
läggande redskap som kan användas i det 
dagliga ledarskapet. 

Holmens grundläggande ledarutbild-
ning är en 15-dagars utbildning. Nya chefer 
genomgår denna inom ett år efter tillsätt-
ningen. Utbildningen omfattar bland annat 
självanalys, leda andra, situationsanpassat 
ledarskap, det svåra samtalet och feedback. 
Deltagarna får stöd med att identifiera egna 
styrkor och utvecklingsområden.

Ett internationellt program för att 
utveckla duktiga chefer inom koncernen 
genomförs i samarbete med Institutet för 
Företagsledning. Målet är att utveckla chefs- 
och ledarskap samt att skapa ett gemensamt 
synsätt i strategiska frågor. Programmet  
genomförs vartannat år med cirka 25 delta-
gare från alla delar av Holmen. Ambitionen 
är också att öka andelen deltagande kvinnor 
i programmet.

CHefeRNAS ARBeTSSITuATION 
ut värderas kontinuerligt i en chefsenkät  

i samband med Holmen Inblick. I denna 
besvarar Holmens chefer frågor om hur  
väl dom känner till vilka förväntningar  
som organisationen har på dom inom olika  
områden. Det finns också frågor om hur 
involverande cheferna blir i olika processer 
som mål, budget och verksamhetsplaner. 
Dessutom får chefen beskriva hur dialogen 
fungerar med sin överordnade chef. Det sam-
lade intrycket av denna chefsenkät analy-
seras och omsätts till utvecklingsinsatser. 

uTVäRDeRINg AV CHefeR görs i Holmen 
Inblick utifrån ett underifrån-perspektiv. 
Från denna får varje chef en personlig 
ledarprofil som beskriver chefens egenskaper 
inom områdena det involverande, relations-
skapande, drivande och växande ledarska-
pet. I samband med ledarutbildningar och 
chefsförsörjningsprocessen görs komplet-
terande utvärdering ovanifrån och från 
kollegor. Sammantaget ger detta en komplett 
bild av hur chefs- och ledarskapet fungerar. 
Ambitionen är att alla chefer i Holmen ska 
utvärderas systematiskt. 

I meDARBeTARuNDeRSökNINgeN får 
vissa chefer låga ledarskapsindex. Detta 
resulterar i åtgärdsplaner inriktade på att ge 
de berörda cheferna stöd för att förbättra 
sitt ledarskap. Chefer som inte bedöms har 
rätt profil ges nya arbetsuppgifter utan led-
ningsansvar. Målet är att det vid kommande 
medarbetarundersökningar inte ska finnas 
några chefer med låga ledarskapsindex.  
Koncernledningen ställer krav på detta 
arbete och följer upp resultaten.

STARkA CHefeR. Det är dock värt att 
notera att det stora flertalet av Holmens 
chefer är utmärkta ledare. Många av dem 
utnyttjas som men torer för dem som behöver 
stöd. Starka ledare utmärks av att de in-
volverar sina medarbetare i verksamheten 
samt får dem att växa i sin yrkesroll.

kVINNOR fåR HögRe VäRDeN för ledar-
skap i Holmen Inblick 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 
mellan män och kvinnor i chefspositioner. 
Detta stärker koncernens strävan att öka 
andelen kvinnliga chefer.

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 runt 75 procent av 
alla lediga chefstjänster ska tillsättas genom 
intern rekrytering. 

Ett gott ledarskap bidrar till att stärka arbetsgruppen  
och öka dess motivation. Holmen genomför ett  
omfattande utvecklingsprogram som berör samtliga  
chefer i koncernen. Det övergripande syftet med  
programmet är att skapa ett bätte företag.

ett  
bättre

företag

kvinnliga 
chefer

Starka
chefer

Chefs-
försörjning

Chefer  
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jämställdhetsaspekter  
i medarbetarunder-
sökningen
Medarbetarundersökningarna 
2007 och 2009 visar att kvinnors 
Inblickindex är högre än männens. 
I mätningen 2003 var det tvärtom. 
Holmen tolkar detta som att arbetet 
med jämställdhet ger effekt.

kvinnor och män ser också olika 
på möjligheterna att kombinera 
arbete och familj. En studie visar 
att kvinnliga medarbetare ser större 
svårigheter i att kombinera chefs-
rollen med familjeliv. Både kvinnor 
och män vill ha ökad flexibilitet på 
arbetsplatsen. Vidare efterfrågas 
bättre möjligheter att göra karriär 
även i annan ålder än de ”klassiska 
åren” mellan 30 och 40. 

Företaget betalar 80 procent av den 
del av lönen som inte täcks av det 
svenska socialförsäkringssystemet, 
vilket gör det lättare för familjerna att 
fördela föräldraledigheten. 

Andelen nyanställda  
välutbildade kvinnor ökar
Kvinnor har i alla tider varit underrepresen-
terade i skogsindustrin, så också i Holmen. 
Andelen kvinnor i koncernen är fortfarande 
låg, knappt 20 procent men ökar långsamt.

Av de medarbetare som anställdes under 
perioden 2006–2010 var cirka 25 procent 
kvinnor. I det årliga introduktionsprogram-
met för nyanställda högskoleutbildade har 
andelen kvinnor varit drygt 30 procent sedan 
flera år tillbaka, vilket skapar förutsättningar 
för att andelen kvinnor på kvalificerade 
befattningar kan öka.

fLeR kVINNLIgA CHefeR. Andelen 
kvinnliga chefer vid Holmens enheter 
var mycket låg i början av 2000-talet. 
Sedan 2006 har andelen kvinnliga che-
fer fördubblats till drygt 16 procent. 

Ambitionen är att nå minst 19 procent till 
2012 och detta kan bara ske genom att fler 
kvinnliga chefsämnen lyfts fram. Ambitionen 
är att öka andelen kvinnor vid tillsättandet 
av chefer. Så har också skett under senare år. 
Under 2008–2010 tillsattes 109 nya chefer 
vid Holmens svenska enheter varav 32 var 
kvinnor vilket motsvarar 29 procent.

kVINNORNA BLIR fLeR I LeDNINgS-
gRuPPeRNA. De senaste fem åren har an-
talet kvinnor i koncernens, affärsområdenas 
och brukens ledningsgrupper ökat från 6 till 
16. Ledningsgruppen vid Iggesunds Bruk har 
stadigt ökat andelen kvinnor och har under 
senare år fått en övervikt på sex kvinnor mot 
fem män. I Holmens styrelse finns två kvin-
nor, varav en är vald av årsstämman och en 
är löntagarrepresentant.

BRIST På kVINNLIgA OPeRATöReR.
För att antalet kvinnor på kvalificerade 
befattningar ska öka ytterligare krävs att  
andelen kvinnliga operatörer ökar. Dessa 
utgör nämligen rekryteringsbasen till första 
linjens chef. Holmen har påbörjat arbetet 
men det tar tid innan detta får genomslag.

Ingen form av  
diskriminering accepteras
Fortfarande präglas vissa arbetsplatser vid 
framförallt bruken av en ”grabbig” jargong. 
Vid medarbetarundersökningen 2009 
upplevde nio procent av kvinnorna att de 
vid något tillfälle blivit diskriminerade på 
grund av kön. Medarbetarundersökningen är 
ett viktigt verktyg för att fånga upp sådana 
problem.

Enligt senaste årens enkätsvar upplevde 
sig inte någon vara diskriminerad på grund 
av sin sexuella läggning. Däremot uppgav 
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 vart tredje år lönerna inom de 
svenska enheterna. Företaget identifierar 
eventuella löneskillnader mellan kvinnor  
och män med lika eller likvärdiga arbets-
uppgifter. Kartläggningen görs för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
könsrelaterade skillnader i lön och andra  
anställningsvillkor. Där osakliga löne - 
skil lnader uppdagats har åtgärdsplaner  
lagts fast i samråd med de fackliga orga ni-
sationerna. 

Holmen strävar sedan länge att öka andelen kvinnor  
i organisationen. Arbetet har gett resultat och andelen 
kvinnliga chefer har fördubblats på fem år.
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Skolkontakter
gRuNDSkOLAN. Holmen deltar i den 
riksomfattande verksamhet som bedrivs av 
organisationen Skogen i Skolan. Holmen är 
också värd för skolornas praktiska arbets-
livsorientering (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 
branschorganisationen Skogsindustrierna 
deltar Holmen i Framtidsresan som riktar sig 
till ungdomar och lärare i gymnasieskolor. 
Temadagar om skogsnäringen genomförs  
på cirka 130 skolor runt om i Sverige och 
sedan starten 1999 har över 110 000 elever 
deltagit. Holmen följer upp temadagarna 
med studiebesök vid närbelägna industrier.

Koncernen genomför också en årlig 
fortbildning av ett 30-tal samhällskun-
skapslärare 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 branschföretag utbildat över  
1 000 lärare sedan starten för elva år sedan.

Då kemikunskap är en nyckelkompetens  
i branschen har särskild uppmärksamhet  
 

ägnats åt kemilärarna under senare år. 
Chem-is-tree, skogsindustriell kemi för 
gymnasiet, är ett läromedel som kostnads-
fritt finns tillgängligt på Skogsindustriernas 
webbplats.

HögSkOLAN. Holmen deltar i de arbets-
marknadsdagar som arrangeras vid de 
tekniska högskolorna och vid Skogshög-
skolan. Tillsammans med andra skogsföretag 
arrangerar Holmen också branschkvällar för 
studenter vid sex tekniska högskolor samt 
skogliga utbildningar. Verksamheten har  
bedrivits sedan 1996 och lockar årligen  
mellan 600–800 studenter.

Koncernen håller kontinuerlig kontakt  
med elever på skogliga och tekniska ut-
bildningar som ger kunskaper i linje med 
Holmens behov. Företaget tar varje år emot 
studiebesök från utvalda universitet och  
tekniska högskolor för att öka deras kun-
skap och intresse för skogsindustrin. 

examensarbeten
Holmen erbjuder årligen ett 25-tal studenter 
att göra sina examensarbeten i koncernen. 
Därutöver tar Holmen emot cirka 500  
sommarjobbande ungdomar. Till detta 
kan läggas ett stort antal intervjuer och 
enkäter från studenter som skriver hög-
skoleuppsatser.

Traineeprogram
Sedan länge har Holmens olika enheter varje 
år anställt ett antal traineer med högskole-
utbildning. Erfarenheterna är mycket goda 
och Holmen vidgade 2009 verksamheten till 
att omfatta hela koncernen. Antalet traineer 
i programmet anpassas till enheternas behov 
och kan variera mellan 4 och 15 för ett 
enskilt år. Under tio månader praktiserar 
traineerna 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. Då 
traineer får insyn i stora delar av Holmen är 
förhoppningen att detta ska öka den interna 
rörligheten på sikt. Koncernen ser också 
detta som ett sätt att stärka sitt varumärke 
på de tekniska högskolorna.

Flera av bruken genomför också årliga 
traineeprogram för operatörer. Ambitio-
nen har inte bara varit att attrahera unga 
lovande tekniker utan också ett sätt att öka 
andelen kvinnliga operatörer. Bra resultat 
har uppnåtts genom att ta bort kravet på 
fullständig teknisk utbildning och i stället 
förse nyanställda med nödvändig teknisk 
kunskap. Som en följd av detta är antalet 
kvinnor och män lika många i dessa  
program.

Att attrahera, rekrytera och  
utveckla engagerade och kom-
petenta medarbetare är avgöran-
de för att Holmen framgångsrikt 
ska kunna bedriva sin verksam-
het. Koncernen arbetar med att 
förmedla bilden av Holmen som 
en intressant arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
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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 
kompetensen som följer med ökat ansvar, 
ny teknik och förändrade arbetsuppgifter. 
Samtliga affärsområden genomför varje år 
ett antal utbildningsprogram för att höja alla 
medarbetares kompetens. Inskolningen av 
nya medarbetare kräver dessutom betydande 
utbildningsaktiviteter. Holmen uppskattar 
att varje anställd genomgår i genomsnitt 
cirka 30 timmar traditionell utbildning per 
år. Till detta kommer ett stort antal timmar 
lärande i vardagen. 

LäRANDe uTAN kuRS är den metod 
som ska genomsyra kompetensutvecklingen. 
Lärande sker som en naturlig del i vardags-
jobbet och effekterna är positiva både vad 
avser inlärning och kostnad. Omfattningen 
är av betydande storlek men svår att mäta.  
 
 
 
 
 

Några exempel är:

• Utökat ansvar eller ny roll

• Arbete i projekt

• Tillförordnad befattning

• Lära sig använda ny utrustning

• Delta i nätverk

• Delta i studiebesök eller ta emot sådant

• Mentor eller adept

• Intern lärare eller handledare.

DeT HR-SySTem som tagits i bruk vid de 
svenska enheterna förbättrar möjligheterna 
till kompetensutveckling. På några års sikt 
ska samtliga befattningar beskrivas utifrån 
kompetens. I framtiden ska varje medarbe-
tare kunna jämföra sin nuvarande kom-
petens mot befattningens kravprofil. Den 
enskilde medarbetarens utvecklingsplan blir 
på så sätt tydligare relaterad till befattning-
ens krav.

Adept- och mentorprogram
Cirka 15–20 adepter deltar årligen i Holmens  
adept- och mentorprogram. Sedan starten 
2002 har cirka 140 adepter genomgått pro-

grammet. Adepterna har en egen mentor  
från någon annan enhet inom koncernen.  
I de utvärderingar som gjorts får program-
met 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 få nya infallsvinklar på sina ordinarie 
uppgifter.

Internationellt  
introduktionsprogram
Utöver lokala introduktionsprogram finns 
också ett internationellt, koncerngemensamt 
program för nyanställda med högskole-
utbildning. Varje år deltar cirka 60 nyan-
ställda från de länder där Holmen är 
verk samt. Syftet med programmet är att öka 
kunskapen om koncernen och ge deltagarna 
möjlighet att bygga nätverk. Holmens 
koncernchef och medlemmar ur koncern-
ledningen medverkar i programmet.

Holmen avsätter varje år betydande resurser för att  
utveckla de anställdas kompetens. Främst handlar det  
om att öka yrkeskompetensen och bli skickligare i sin roll, 
men också om att kunna ta nya och större arbetsuppgifter.

kompetensutveckling
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Koncernens arbetsmiljöpolicy betonar inom 
vilka områden arbetet ska bedrivas. Denna 
kompletteras med lokala riktlinjer. Vid varje 
enhet finns arbetsmiljömål och rutiner för 
hur olycksfall och tillbud ska följas upp. 
Varje år görs interna revisioner av arbets-
miljö- och brandskyddsarbetet i Holmen.

fortsatt många arbetsolyckor
Från 2010 redovisar Holmen olycksfalls-
frekvensen på samma sätt som branschen 
i övrigt, antal arbetsolyckor i förhållande 
till antalet anställda i koncernen. Tidigare 
byggde Holmens statistik på antalet  
anställda vid bruken.

Antalet arbetsolyckor per 1 000 anställda 
som ledde till mer än åtta timmars från-
varo har de senaste fem åren legat runt 25, 
vilket är långt över målet 10. Alltför många 
olyckor orsakas av att skyddsutrustning 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. 

måL föR ANTALeT ARBeTSOLyCkOR. 
Holmens mål är att minska antalet arbets-
olyckor med mer än åtta timmars frånvaro 
med 30 procent per år för att det 2013 ska 
vara högst 10 per 1 000 anställda. Visionen 
är att bli ett helt skadefritt företag. 

En koncerngemensam aktivitetsplan 
har tagits fram som ska genomföras på alla 
enheter för att väsentligt minska antalet 
arbets olyckor. Avsikten är att öka medveten-
heten och utveckla en kultur med högre grad 
av säkerhetstänkande. Allvarliga olyckor och 
tillbud ska utredas snabbare och personligen 
rapporteras till platschefen. Holmen ser detta 
som viktigt inte bara för dagens anställda 
utan också för de framtida rekryterings-
möjligheterna.

TILLBuDSRAPPORTeRINg. Några allvar-
liga tillbud har inträffat vid Holmens enheter 
under de senaste åren. Genom att rapportera 

och dra slutsatser av tillbud kan olycksrisker 
förebyggas.

ARBeTSmILjöuTBILDNINg. Samtliga 
nyanställda vid bruken utbildas i säker 
arbetsmiljö. Alla chefer och skyddsombud 
utbildas under tre till fem dagar.

Sjunkande sjukfrånvaro
I början av 2000-talet var sjukfrånvaron 
runt 7 procent. Den har därefter stadigt sjun-
kit och är idag bara hälften så stor. Holmen 
har följt den allmänna trenden i samhället 
men det finns skäl att också se detta som ett 
resultat av företagets hälsoarbete. 

LåNgTIDSfRåNVARON (över 60 dagar) 
ligger sedan ett par år under 1,5 procent.  
För tio år sedan var långtidsfrånvaron cirka 
4 procent. Kvinnor är heller inte lika över-
representerade bland de långtidssjukskrivna 
som tidigare. Samma trend är tydlig också  
i samhället. De senaste årens stora personal-
minskningar har i många fall lösts genom 
förtidspensioneringar vilket också har bidra-
git till lägre långtidsfrånvaro. 

Forskare hävdar att arbetsföra människor 
behöver mellan 1–2 procent frånvaro för att 
åter hämta sig från svåra sjukdomar. Holmen 
ligger i detta intervall.

kORTTIDSfRåNVARON (1–14 dagar) 
ligger sedan många år under 2 procent, 
vilket är lägre än för industrin i övrigt.  
Människor behöver tid att återhämta sig 
från förkylningar och andra kortvariga  
sjukdomar och en allt för låg sjukfrånvaro 
kan i stället orsaka sjuknärvaro.

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. 
Koncernen erbjuder de anställda friskvård  
i olika former.

STReSS. I medarbetarundersökningen 
finns frågor om stress och oro. Dessutom 
kartläggs om det finns tid för återhämtning. 
Resultaten är på en acceptabel nivå.

föReTAgSHäLSOVåRD. Alla anställda 
har tillgång till företagshälsovård som  
be driver rehabilitering och stödjer arbets-
träning. Regelbundna hälsokontroller 
erbjuds också de anställda för att i tid  
upptäcka begynnande sjukdomar.

LegIONeLLA. Reningsanläggningarna 
vid flera svenska skogsindustrier innehåller 
legio nellabakterier. En branschgemensam 
metod för riskanalyser har införts och tilläm-
pas vid Holmens enheter sedan ett par år till-
baka. Underhållsrutiner och hanteringen av 
vatten har förbättrats. Berörda personer och 
riskgrupper erbjuds hälsoundersökningar. 

Holmen strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är både 
säker och stimulerande. Sjukfrånvaron har sjunkit markant 
under de senaste åren medan däremot antalet arbetsolyckor 
på bruken ligger på en otillfredsställande hög nivå.

Hälsa och säkerhet
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LAgSTIfTNINg INOm eu. Detta avsnitt 
beskriver huvudsakligen sam verkan och 
lagstiftning i Sverige. För hållandena är till 
stor del likartade i Neder länderna, Spanien 
och Storbritannien.

fACkLIg SAmVeRkAN. Företagets 
an ställda representeras i koncernens styrelse  
av tre ordinarie ledamöter och tre supple-
anter. De fackliga organisationerna träffas 
regelbundet i samrådsgrupper. Samråds-
grupper finns på koncern-, affärsområdes- 
och arbetsplatsnivå vilka regelbundet träffar 
ledningen för respektive enhet.

De fackliga organisationerna deltar i 
arbetet med större utvecklings- och investe-
ringsprojekt. Exempel är utformningen av 
medarbetarundersökningen Holmen Inblick, 
ny organisation för IT, TMP-fabriken vid 
Bravikens Pappersbruk samt den nya soda-
pannan vid Iggesunds Bruk.

Skyddsombuden har också en viktig roll  
i större investeringsprojekt.

Det fackliga arbetet, och tid för detta, 
regleras i avtal mellan företaget och de fack-
liga organisationerna. Företaget ser fackligt 
arbete som värdefullt.

HOLmeN euROPeAN WORkS COuNCIL 
(HEWC) är koncernens interna europeiska 
fackföreningsråd. Dess verksamhet regleras 
enligt EU-lag. Rådet består av elva ledamöter 
och representerar alla större enheter. HEWC 
möts två gånger per år och fungerar som ett 
forum för samråd över nationsgränserna. 
Erfarenheterna är goda och gruppen har 
bidragit till att koncernens enheter i olika 
länder kommit närmare varandra.

ANSTäLLNINgSVILLkOR regleras i huvud-
sak genom avtal på nationell nivå mellan 
arbetsgivarorganisationen och fackförbun-

den. Dessa avtal omfattar riktlinjer för årliga 
lönerevisioner och allmänna anställnings-
villkor som pensions- och försäkringsvillkor. 
Samtliga nationella överenskommelser är 
bindande för det lokala företaget och dess 
fackliga organisationer. Sammantaget bidrar 
detta till att öka anställningstryggheten för 
Holmens medarbetare.

Enheterna kompletterar överenskom-
melserna med lokala avtal för bland annat 
arbetstider, flextid, produktionsbonus och 
friskvård. De anställda erbjuds också före-
tagshälsovård samt frivilliga gruppförsäk-
ringar som omfattar olycksfall och dödsfall.

Holmens lönepolicy och löneprocess  
beskriver på vilka grunder som företaget 
sätter lönen för en viss befattning. I samband 
med den årliga lönerevisionen så har chef 
och medarbetare ett lönesamtal där chefen 
ska motivera löneutfallet.

ANSLuTNINgSgRADeN till de fackliga 
organisationerna i Holmen varierar mellan 
länderna och är högst i Sverige med cirka 85 
procent. Motsvarande andel i Storbritannien 
är cirka 50 och i Spanien cirka 40 procent. 
Företaget ser en fördel med att ha en tydlig 
motpart i viktiga förhandlingsfrågor, därför 
bör den fackliga anslutningsgraden inte bli 
för låg.

RegLeR föR HäLSA OCH SäkeRHeT 
finns vid alla enheter och är framtagna till-
sammans med de fackliga organisationerna.

TVISTeR OCH OeNIgHeTeR om arbets-
villkor som inte kan lösas mellan chef och 
medarbetare med stöd av enhetens HR-
avdelning, förs till lokal förhandling mellan 
representanter för företaget och medarbe-
tarens fackliga organisation. Om parterna 

inte heller då blir överens kan ärendet föras 
vidare till central förhandling som genom-
förs av ombudsmän på riksplanet. Arbets-
domstolen är sista instans i Sverige.

De tvister som uppkommer i Holmen 
löses i så gott som samtliga fall inom före-
taget. Det är mycket ovanligt att tvister går 
till domstol.

öVeRTALIgHeT uppstår när företagets 
organisation på lång sikt är större än vad 
som behövs för att driva verksamheten enligt 
den av företaget fastställda strategin. När 
detta händer förhandlar arbetsgivaren med 
de fackliga organisationerna och försöker 
finna samförståndslösningar. I Sverige görs 
också en konsekvensanalys enligt Arbets-
miljöverkets 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.

Holmen har ett konstruktivt och förtroendefullt samarbete med 
de fackliga organisationerna i alla väsentliga frågor och ser det 
som självklart att alla anställda som vill kan vara fackligt anslutna. 
God samverkan mellan företag och fack utgör en grundsten i 
företagets utveckling.

facklig samverkan

medbestämmande- 
lagen (mBL)
MBL gäller vid alla viktiga föränd-
ringar i verksamheten. Syftet är att 
ge arbetstagarparten inflytande och 
medbestämmande i viktiga frågor. 
Vid större förändringar i organi-
sationen är arbetsgivaren skyldig 
att förhandla innan beslut tas. De 
fackliga organisationerna har rätt 
att ta del av information, analysera 
konsekvenserna samt uttrycka sin 
mening innan beslut tas.

föreningsrätten
Medarbetarnas rätt att organisera 
sig i fackföreningar, den så kallade 
föreningsrätten, regleras i lag. Den 
innebär rätt för arbetstagare och 
arbetsgivare att bilda och tillhöra 
någon arbetstagar- eller arbetsgivar-
organisation.





SYFTET MED GRI är att skapa enhetlighet 
för hållbarhetsredovisning och göra det lät
tare att bedöma och jämföra företag ur eko
nomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 
Att tilllämpa GRI:s riktlinjer är frivilligt.

HOLMEN SER POSITIVT PÅ GRI och följer 
sedan 2006 dess riktlinjer för hållbarhets
redovisning. Vid upprättandet av Holmens 
hållbarhetsredovisning har hänsyn tagits till 
GRI:s tio redovisningsprinciper. Dessa syftar 
till att säkerställa att information om verk
samhetens hållbarhetsaspekter inkluderas 
samt att kvaliteten på den information som 
redovisas uppfyller givna kriterier. 

HOLMEN BEDÖMER att redovisningen 
av sociala, miljömässiga och ekonomiska 
fakta/aspekter i Holmens samlade hållbar
hetsredovisning för 2010 uppfyller GRI:s 
redovisningsnivå A+. 

REVISIONSFÖRETAGET KPMG har 
översiktligt granskat innehållet i Holmens 
GRIredovisning mot informationskraven  
i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning, 
G3. Holmens GRIredovisning består av 
Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredo-
visning och Holmen och hållbarhetsarbetet. 
Kompletterande information återfinns på 
webbplatsen tillsammans med ett GRI
register. KPMG:s bestyrkanderapport finns 
på Holmens webbplats. 

I KPMG:s bestyrkanderapport fastställs 
att den information som Holmen lämnat i 
de ovan nämnda dokumenten tillsammans 
överensstämmer med redovisningsnivå A+ 
enligt GRI.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Orga
nisationens hemsida ger en komplett bild  
av GRI och dess regelverk. 
www.globalreporting.org

GRI – Global Reporting Initiative – är ett internationellt 
samarbets organ där många olika intressentgrupper i samhället 
arbetat fram globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det  
som ryms under begreppet hållbar utveckling.

Holmen uppfyller GRI A+

50

Holmen och hållbarhetsarbetet  



Holmen ser att ett aktivt hållbarhetsar
bete och en tydlig kommunikation stärker 
varumärke och goodwill. Intressenternas 
utvärderingar av hållbarhetsarbetet är vik
tiga för att kunna utveckla detta. Det höjer 
också kompetensnivån och engagemanget 
i företaget. Under senare år har finansiella 

analytiker visat ett betydande intresse för 
hållbarhetsfrågor. 

Syftet med företagsindex och miljöfon
der är att göra det lättare för investerare 
att identifiera företag som arbetar på ett 
ansvarsfullt och utvecklande sätt med eko
nomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Holmen uppmärksammas  
för sitt hållbarhetsarbete och 
koncernen är upptagen i ett  
antal internationella företags
index och miljöfonder.

Erkännanden och bedömningar

Bedömningar
Carbon Disclosure Project (CDP) är 
en ideell organisation som arbetar för  
en bra dialog mellan intressenter med klimat
påverkan som gemensam nämnare. Holmen 
deltog i 2010 års utvärdering.  
www.cdproject.net
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 hållbarhetsredovisningen för 
2009. 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 
hållbarhetsarbetet. Bakom initiativet står 
femton svenska institutionella inves terare. 
Under 2010 deltog Holmen i ett uppföljande 

semi narium om detta initiativ.  
www.hallbartvardeskapande.se

I analysföretaget EIRIS utvärdering 2010 
av 1 800 företag i världen rankades Holmen 
tillsammans med åtta andra företag som 
Biodiversity Leaders vad gäller policy och 
arbetssätt för att hantera risker för påverkan 
på den biologiska mång falden. 
www.eiris.org

GES Nordic Sustainability Index omfattar 
Nordens 50 ledande företag inom hållbarhetsom
rådet. Holmen är också upptaget i motsvarande 
svenska index. https://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. Holmen har funnits med sedan 2005.  
www.ftse.com/ftse4good

Storebrand SRI. De företag som är världs
ledan de inom områdena miljö och socialt ansvar 
kvalificerar sig för Storebrands lista Best in class. 
I utvärderingen 2010 placerade sig Holmen högst. 
www.storebrand.com

Forum ETHIBEL tar upp företag som bedöms 
ligga över genomsnittet inom områdena 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
Utvärderingen görs av analysföretaget Vigeo.
www.ethibel.org

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

ASN AANDELSFOND. Företag i denna fond 
kännetecknas av ett utvecklat arbete för mänsk
liga rättigheter och miljöansvar. Fokus ligger på 
företagens miljöarbete. Holmen blev upptagen  
i fonden under 2010. www.asnbank.nl

MSCI ESG indices tar fram hållbarhetsindex för 
institutionella investerare. Holmen finns upptaget 
på fyra sådana index varav MSCI WORLD ESG 
INDEX är ett. www.msci.com

TRIODOS BANK. Holmen blev under 
2010 godkänt för placering i Triodos Bank 
Sustaina ble Equity Fund, Sustainable Bond 
Fund and Sustainable Mix Fund.  
www.triodos.com

Swedbank Robur. Holmen är godkänt för 
placering i Swedbank Roburs fondfamiljer 
Ethica och Banco. Holmen tillhör Goda 
exempel. www.swedbankrobur.se

SIX STAR är ett hållbarhetsindex som under 
2009 lanserades av SIX Telekurs i samarbete  
med Ethix SRI Advisors. Holmen finns upptaget  
i SIX STAR Sweden Sustainability Index 25.  
www.six-telekurs.se

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT. Baserat 
på en bedömning av affärsetiska, sociala och 
miljömässiga aspekter blev Holmen under 2010 
upptaget i Kempen Socially Responsible Universe 
och är placerat i Kempen/SNS European Smaller 
SRI Index. www.kempen.nl

Företagsindex och miljöfonder
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Definitioner och ordlista
Avkastning på sysselsatt kapital  
Rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster 
och överlåtna verk samheter) uttryckt i procent av 
genomsnittligt  sysselsatt kapital.

Biobränsle/bioraffinering 
Förnybara bränslen, exempelvis ved, returlutar, 
bark, och tallolja. 

Biokombinat 
Holmens industrier i Iggesund och Norrköping  
är så kallade biokombinat. Här går råvaran först  
till sågverken och blir trävaror, det som blir över  
i processen går sedan vidare som råvara till  
pappers och kartongbruken. 

Biologisk rening  
Avloppsvatten renas med hjälp av mikroorga nismer.  
Principen är den samma som i naturen men ned
bryt ningen går mycket snabbare.

Carbon Footprint 
Ett mått på vilken mängd växthusgaser en produkt 
genererar under sin livscykel. 

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

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

DIP 
Massa tillverkad av avsvärtat returpapper (deinked 
pulp).

Falskartong/FBB 
Flerskiktskartong av mekanisk och kemisk massa 
 (folding boxboard).

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

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

FSC 
Forest Stewardship Council är en internationell 
skogsstandard. FSC verkar för att världens skogar 
brukas på ett sätt som är acceptabelt ur tre per
spektiv: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

GRI
Global Reporting Initiative. Internationellt samar
bets organ där många olika intressegrupper i sam
hället arbetat fram globala riktlinjer för hur företag 
ska redo visa det som ryms under begreppet hållbar 
utveckling. www.globalreporting.org. 

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

 
 
 

Impediment 
Det som inte är produktiv skogsmark klassas som 
impediment (berg, myr, sjö, inäga, fastighet).

Inblickindex 
Förutsättningarna för att göra ett bra arbete.

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

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

ISO 9001 
En internationell standard gällande ledningssystem 
för kvalitet. Riktar sig i första hand till företag och 
organisationer som vill förbättra sin verksamhet 
utifrån två aspekter: nöjdare kunder och minskade 
kostnader.

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

Kompetens 
Förmåga, kunskap och vilja att lösa en uppgift.

Kväve (N) 
Ett grundämne som ingår i ved. Utsläpp av kväve till 
vatten kan orsaka övergödning.

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

Ledarskapsindex 
Ingår som en del i medarbetarundersökningen  
Holmen Inblick. Frågor ställs om chefens förmåga 
att involvera, skapa relationer, vara drivande och 
låta medarbetarna växa.

LWC 
Lättviktigt bestruket trähaltigt papper. Används 
främst till tidskrifter och kataloger (light weight 
coated).

Medarbetarsamtal 
Årligt samtal mellan chef och medarbetare i syfte  
att stödja och driva på medarbetarens utveckling.

MF Journal 
Bland annat standard och färgat tidningspapper 
(machine finished).

PEFC 
Programme of the Endorsement of Forest Certifi
cation schemes är en internationell skogsstandard. 
I Sverige är PEFC och FSCstandarderna i stort 
sätt identiska.

Produktiv skogsmark 
Skogsmark som i genomsnitt kan producera  
1 skogs kubikmeter virke per hektar och år under 
beståndets växttid.

 
 

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

Resultat per aktie 
Årets resultat dividerat med vägt  genomsnitt av 
antalet utestående aktier justerat för eventuellt 
återköp av aktier under året. Resultat per  aktie efter 
ut spädning innebär att eventuell utspädningseffekt 
från utestående  köpoptioner har beaktats.

SC 
Superkalandrerat papper. Obestruket, glättat 
journal papper (super calender).

Skuldsättningsgrad 
Finansiell nettoskuld dividerad med  summan av 
eget kapital och eventuella minoritetsintressen.

Slipmassa 
Mekanisk massa framställd genom slipning av ved 
mot slipsten.

Solidkartong/SBB 
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa (solid 
bleached board).

Stoft 
Askpartiklar som bildas vid förbränning av exempel
vis bark eller lut.

Substitution 
Då trä används som ersättning – substitut till mate
rial och energislag som påverkar klimatet negativt.

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

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

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

Tillbud 
En oförutsedd farlig händelse som inte leder till 
personskada. Tillbudsrapportering är viktig för att 
förebygga olycksrisker.

TMP 
Termomekanisk massa. Erhålls genom att granflis 
värms och därefter mals i raffinörer (thermo  
mechanical pulp).

Torv 
Torv består av växtdelar som på grund av syrebrist 
endast delvis har förmultnat i mossar och kärr. Den 
ofullständiga nedbrytningen gör att en stor del av 
energiinnehållet i det biologiska materialet finns 
kvar, varför torv kan användas som bränsle. 

Water Footprint  
Vattenanvändning ur ett livscykelperspektiv.
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Välkommen med  
frågor och synpunkter

Mer om Holmen
Årsredovisning 2010 med hållbarhets
redovisning ger en fyllig bild av koncernens 
ekonomiska utveckling och de förhållanden 
som präglade marknaderna under året.  
Nytt för i år är att årsredovisningen också 
inkluderar en redovisning av hållbarhets
arbetet för 2010.
 
 
 

Miljöansvar
Lars Strömberg,  
chef miljö och hållbarhetsfrågor 
Tel 08666 21 54 
lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar
Thommy Haglund,  
chef koncernstab Personal 
Tel 08666 21 38 
thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Jernhall,  
chef koncernstab Ekonomi och Finans 
Tel 08666 21 22  
anders.jernhall@holmen.com

YTTERLIGARE EXEMPLAR kan 
beställas på Holmens webbplats och från: 
Holmen AB 
Koncernstab Information 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
Tel 08666 21 00 
info@holmen.com 
www.holmen.com 
 

Årsredovisning 2010
med hållbarhetsredovisning

Holmen AB (publ) • Box 5407, 114 84 STOCKHOLM
Tel 08-666 21 00 • Fax 08-666 21 30
E-post info@holmen.com • www.holmen.com
Orgnr 556001-3301 • Säte Stockholm

Å
rsredovisning 2010

Hållbarhetsarbetet 
Holmen och hållbarhetsarbetet ger en för
djupad bild av organisation, arbetssätt och 
trender med syftet att möta allt högre krav 
på hållbar utveckling. Redovisningen ger 
svar på många frågor som har med Holmens 
hållbarhetsarbete att göra – men ämnet är 
stort och det finns säkert fler. Vi välkomnar  
därför frågor och synpunkter inom de 
ämnesområden som behandlas i denna 
redovisning. 

FINNS PÅ TRE SPRÅK. Holmen och 
hållbarhetsarbetet finns också på engelska 
och spanska. 
 
MER INFORMATION PÅ NÄTET. På 
Holmens webbplats www.holmen.com finns 
kompletterande information om Holmens 
hållbarhetsarbete samt om miljö arbetet vid 
de olika affärsområdena under 2010. Där 
finns också ett GRIregister samt KPMG:s 
bestyrkanderapport. 

Holmen AB 
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
Tel 08666 21 00 
info@holmen.com

Holmen Paper AB 
601 88 Norrköping 
Tel 01123 50 00

Iggesund Paperboard AB 
825 80 Iggesund 
Tel 0650280 00

 
 

Holmen Timber AB 
Box 45 
825 21 Iggesund 
Tel 0650280 00

Holmen Skog AB 
891 80 Örnsköldsvik 
Tel 0660754 00

Holmen Energi AB 
891 80 Örnsköldsvik 
Tel 0660754 00 

Fullständig adressförteckning finns på 
www.holmen.com

Adresser

Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten 
av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma 
fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering  
är plantorna cirka tio centimeter långa. 

Foto: Håkan Nordström.

Omslaget är tryckt på Iggesund Paperboards  
solidkartong Invercote® Creato matt 280 g/m2. 
Det är präglat och UV-lackerat.

Produktion: Holmen och hållbarhetsarbetet 
är producerad av Holmen

Layout: Leon

Grafisk produktion: Energi Reklambyrå

Foto: Rolf Andersson med flera

Tryck: Danagård LiTHO
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