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Omsättning

 8,6 miljarder EUR
Anställda

23 000

Vi är företaget för förnybara material
Våra produkter 
ersätter fossil
baserade material.

Våra förnybara 
produkter bidrar till  
en cirkulär bioekonomi.

Våra råvaror är 
förnybara, återvinnings
bara och fossilfria.

Detta är en sammanfattning av Stora Enso 2020. Hela årsredovisningen finns på storaenso.com/annualreport

Stor potential 
för lönsam tillväxt
År 2020 präglades av en både 
politiskt och ekonomiskt osäker 
omgivning, men framförallt av 
pandemin. I en tid som varit 
utmanande för samhällen, företag 
och individer har Stora Enso haft 
kraft att stå emot. Vår verksamhet 
bygger på en förnybar råvara och 
erbjuder produkter som hjälper 
konsumenter att göra miljövänliga 
val på en global marknad.

värdefull, växande tillgång som säkerställer 
fiberråvara för våra produkter på lång sikt.

Vi har också uppdaterat våra långsiktiga 
finansiella mål och, exklusive Paper
divisionen, siktar vi på en lönsam tillväxt på 
över 5 % per år. Huvuddelen av vår framtida 
tillväxt kommer från våra verksamheter 
med hög marginal  förpackningar, 
byggprodukter och innovativa biomaterial.

Innovation genom samarbete
Vi kommer att koncentrera vårt 
innovationsarbete och våra resurser 
på nya hållbara förpackningsmaterial, 
hållbara barriärskikt och biokemikalier. 
Att snabbt nå ut till marknaden är av 
största vikt. Vi fortsätter att driva det 
arbetet genom samarbeten och en öppen 
innovationsstrategi.

Investeringar i strategiskt  
fokus och innovation
Uleåborgbruket konverterades från 
pappers till kraftlinertillverkning. Det är 
ett stort steg framåt i vår transformation. 
Vi utökar produktionen av formpressade 
fiberprodukter, investerar i korslimmat 
trä (CLT) och i en granulerings och 
packningsanläggning för lignin, samt 
genomför en förstudie om expansion av 
massa och kartongproduktionen. 

Verksamheten under pandemin
Vi har byggt upp en stark likviditet och 
fortsätter med aktiv rörelsekapitalstyrning 

och besparingar. Ett starkt kassaflöde ger 
flexibilitet. Marknadseffekterna av covid19 
har varit utmanande för vår pappers och 
massaverksamhet. Andra delar av vår 
diversifierade verksamhet fortsätter att gå 
bra vilket har gjort att effekten totalt sett 
varit begränsad.

En tro på hållbarhet
Hållbarhet är hela grunden för vårt företag, 
för vår roll som en ansvarstagande 
samhällsaktör och vår förmåga att bidra 
till en grönare värld. Tonvikten ligger på 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
ansvar i vår tillverkning och hela 
värdekedjan.

Konkurrensfördel 
Som jag ser det kommer vinnarna att 
bli företag med verksamheter som är 
långsiktigt hållbara ur ett miljömässigt, 
socialt och finansiellt perspektiv; företag 
som jobbar nära sina kunder och driver 
innovation utifrån konsumenternas 
framtida behov, och som kan hantera 
instabila förhållanden. Allt detta är 
Stora Ensos konkurrensfördel.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

 

Annica Bresky
VD och koncernchef 

Vi vill hjälpa industrier, 
producenter och återför- 
säljare att möta den ökande  
efterfrågan på miljövänliga  
och cirkulära lösningar.

 Produktionsenhet 
 Försäljningskontor 
 Designstudio 
 Innovationscentrum 
 Skogar och plantager

Val som främjar tillväxt  
och värdeskapande
Vi har uppdaterat vår strategi där vi går in 
i en ny fas på vår transformationsresa och 
anpassar verksamheten för att accelerera 
tillväxt och värdeskapande. Vi kommer att 
fokusera på förpackningar, byggprodukter 
och innovationer inom biomaterial. 
Det är områden där vi har en ledande 
marknadsposition och ligger i framkant när 
det gäller kunddriven innovation. Dessutom 
har vi starka och konkurrenskraftiga 
tillgångar att bygga på för en accelererad 
lönsam tillväxt.

Även om vi har specifika tillväxtområden 
har vår förmåga att skapa värde sin 
grund i skogen. Vi är en av världens 
största privata skogsägare. Skogen är en 
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1 Inklusive 50 % av de anställda på Veracel i Brasilien 
och Montes del Plata i Uruguay.  

Anställda per land1

Legend Value in %

Finland 26 % XX%

Sverige 21 % XX%

Kina 15 % XX%

Polen 8 % XX%

Tyskland 4 % XX%

Ryssland 5 % XX%

Övriga Europa 17 % XX%

Brasilien och Uruguay 3 % XX%

Övriga länder 1 % XX%

Total 100 % XX%

Finland 26 %

Sverige 21 %

Kina 15 %
Polen 8 %

Tyskland 4 %

Ryssland 5 %
Övriga Europa 17 %

Brasilien och Uruguay 3 %

Övriga länder 1 %

 1

Omsättning per marknad

Legend Value in %

Europa 72 % XX%

Asien och Stillahavsregionen 18 % XX%

Nordamerika 4 % XX%

Sydamerika 2 % XX%

Övriga 5 % XX%

Total 101 % XX%

Europa 72 %

Asien och 
Stillahavsregionen 18 %

Nordamerika 4 %

Sydamerika 2 %

Övriga 5 %

1



Det här är  
Stora Enso
Stora Enso är en del av bioekonomin och en ledande global 
leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, 
biomaterial, byggprodukter i trä, och papper. Företaget har 
cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. 
Aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, 
STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara 
och fossilfria. Våra produkter har ett mindre klimatavtryck 
än produkter som baseras på ändliga resurser. Vi är 
övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade 
material i dag kan tillverkas av träd i morgon.

Divisionen Packaging Materials är 
världsledande inom den cirkulära 
ekonomin med våra högkvalitativa, 
förnybara och återvinningsbara 
förpackningsmaterial baserade på 
både nyfiber och returfiber. Med 
fokus på dagens miljömedvetna 
konsumenter hjälper vi våra kunder 
att ersätta fossilbaserade material 
med förnybara, återvinningsbara 
och miljövänliga alternativ för deras 
dryckes, livsmedels, läkemedels 
och transportförpackningar. Ett brett 
sortiment av barriärskikt möjliggör 
designoptimering för mer krävande 
slutanvändningsområden.

Divisionen Packaging Solutions 
utvecklar och erbjuder fiberbaserade 
förpackningslösningar i 
premiumkvalitet och tillhörande 
tjänster. Våra exklusiva, miljövänliga 
förpackningsprodukter används 
av ledande varumärken inom 
olika marknadssektorer, inklusive 
detaljhandel, ehandel och industri. 
Portföljen innehåller wellpapp och 
annan konvertering, designtjänster, 
automatiseringslösningar och 
skalbara innovationer som 
formpressad fiber och biokomposit.

Divisionen Biomaterials tillgodoser 
de ökande kraven på att 
ersätta produkter tillverkade av 
fossilbaserade och farliga material 
med biobaserade alternativ. Vi 
använder alla delar av biomassan, 
som lignin och sockerarter, för att 
utveckla nya lösningar. Vi strävar efter 
att ersätta fossilbaserade material 
med biobaserade innovationer 
för exempelvis energilagring, 
bindemedel och kolfiber. Divisionens 
erbjudande omfattar en mängd olika 
massakvaliteter för att tillgodose 
behoven hos tillverkare av pappers, 
kartong, tissue, textil och 
hygienprodukter, samt material från 
sidoströmmarna i våra processer, som 
tallolja och terpentin från biomassa.

Divisionen Wood Products är 
Europas största producent av 
sågade trävaror och en ledande 
leverantör av hållbara träbaserade 
lösningar för byggindustrin. Vår 
växande verksamhet Building 
Solutions utvecklar byggkoncept 
för att främja byggnation med lägre 
koldioxidavtryck och miljövänlig 
design. Vi utvecklar digitala 
verktyg som förenklar design av 
träbyggprojekt. Vi har även lösningar 
för fönster och dörrar samt för 
förpackningsindustrin. Pellets ger en 
hållbar lösning för uppvärmning.

Divisionen Forest skapar mervärde 
genom hållbart skogsbruk, 
konkurrenskraftig virkesanskaffning 
och innovation, vilket utgör 
grunden för Stora Ensos förnybara 
erbjudanden. Divisionen förvaltar 
Stora Ensos skogstillgångar i Sverige 
och den 41procentiga andelen i 
Tornator, vars skogstillgångar i första 
hand finns i Finland. Divisionen 
ansvarar även för virkesanskaffningen 
för Stora Ensos verksamhet i Norden, 
Baltikum och Ryssland samt för B2B
kunder. Stora Enso är en av världens 
största privata skogsägare.

Stora Enso är Europas näst 
största papperstillverkare med 
en etablerad kundbas och en 
bred produktportfölj av tryck och 
kontorspapper. Kunderna gynnas 
av Stora Ensos breda utbud av 
retur och nyfiberbaserat papper 
samt vår gedigna branscherfarenhet, 
hållbarhetskunskap och kundsupport.

Vårt mål:

Skapa värde för människor 
och för planeten. Ersätta 
fossilbaserade material  
med förnybara lösningar.
Våra värderingar: 

Ta ledningen.  
Gör det rätta. 

Wood Products

Packaging Materials Packaging Solutions Biomaterials

PaperForest

Divisionerna
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Så skapar vi värde som  
ett företag för förnybara material

Indata Utdata
• Investeringar i program för mänskliga rättigheter

Våra produkter har ett mindre klimatavtryck än produkter som baseras på ändliga resurser.

• 22 slutförda åtgärder för utveckling av 
mänskliga rättigheter i koncernens processer

Effekter
• Respekt för mänskliga 

rättigheter i verksamheten

• 23 000 anställda och försäljning i mer än 50 länder
• Arbetsmiljö och hälsa
• Medarbetar och ledarskapsutveckling 
• Samarbete med lokalsamhällen och universitet 
• 2,7 MEUR frivilliga samhällsinvesteringar 
• Affärsetik och efterlevnad

• 13,0 % personalomsättning
• 6.1 TRIfrekvens
• 3,6 % sjukdomsrelaterad frånvaro
• 84/100 ledarskapsindex
• 343 frivilliga investeringar i samhällsprojekt
• 86/100 uppförandekodsindex

• 1 270 MEUR i löner och förmåner
• Effekter av skador, sjukdom och hälsotillstånd
• Engagerade och motiverade medarbetare  

och en effektiv organisation
• 980 MEUR i lokala skatter och uppbördsskatter
• Värdeskapande tillsammans med lokalsamhället
• Värdeskapande genom etisk verksamhet  

på marknaden

S
oc
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• Total areal som Stora Enso äger eller brukar  
2,39 miljoner hektar

• 35 miljoner m3 trä används
• 91 MEUR i miljöinvesteringar
• 1,9 miljoner ton returpapper
• 2,1 miljoner ton pigment, fyllnadsmedel och andra kemikalier
• 561 miljoner m3 vattenförbrukning
• 38,6 TWh bränsle varav 82 % biomassa
• 6,5 TWh köpt elektricitet

• 9,7 miljoner ton kartong, marknadsmassa och papper
• 5,3 miljoner m3 träprodukter
• 98 % av mark för odling och avverkning av skog  

och 78 % av köpt vedråvara är certifierad
• 25 % nyttjandegrad för returpapper
• 98 % nyttjandegrad för biprodukter och avfall
• 97 % av vattenförbrukningen återgår till naturen  

inklusive 266 miljoner m3 processvattenutsläpp
• Utsläpp av 2,52 miljoner ton koldioxidekvivalenter  

från självgenererad och köpt energi
• 1,0 TWh elektricitet/värme/ånga till externa användare

• Klimateffekt motsvarande 11,5 miljoner  
ton koldioxidekvivalenter

• Annan miljöpåverkan av verksamheten  
och längs hela värdekedjan

• Skogar möjliggör ekosystemtjänster

M
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• 11 714 MEUR i sysselsatt kapital
• 146 MEUR har investerats i F&U
• Över 20 000 leverantörer och nästan 21 000 privata skogsägare
• 112 000 aktieägare

• Kundnöjdhet: Net Promoter Score 59 %
• 69 patentansökningar och över 440 nya godkända patent
• 96 % av leverantörsutgifterna omfattas av 

uppförandekoden för leverantörer
• 22 oberoende hållbarhetsgranskningar av leverantörer
• 12,4 miljarder EUR börsvärde

• 8,6 miljarder EUR försäljning av  
produkter och tjänster

• 5,8 miljarder EUR betalningar till leverantörer
• 687 MEUR investeringar
• 237 MEUR utdelningar till aktieägare
• 139 MEUR ränta till långivare

E
ko
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m
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Antagande av de globala målen  
för hållbar utveckling 
Stora Enso stödjer alla de 17 globala målen för 
hållbar utveckling, och följande tre mål ses som 
de mest strategiska för koncernens verksamhet: 

Våra fiberbaserade 
material är 
förnybara och 
återvinningsbara

Träd absorberar koldioxid och lagrar kol i träbaserade produkter som därefter kan 
återvinnas som råmaterial. Vid livscykelns slut kan det användas för att generera energi.
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Stora Ensos R-aktie jämfört med Nasdaq Helsinki Index 
1.1.2016 = 100
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Stora Enso (EUR)
OMX Helsinki Basic Materials (EUR)
OMX Helsinki (EUR)

Data can be found on the last sheet

1

Nyckeltal

Ägandefördelning, innehav i %

Legend Value in %

Solidium Oy¹ 10,7 % XX%

FAM AB² 10,2 % XX%

Finska folkpensionsanstalten (FPA) 3,1 % XX%

Finska institutioner (exkl. Solidium och FPA) 11,4 % XX%

Svenska institutioner (exkl. FAM) 6,6 % XX%

Finska privata aktieägare 4,0 % XX%

Svenska privata aktieägare 4,2 % XX%

Innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) 2,0 % XX%

Förvaltarregistrerade aktier  
(ej finska / ej svenska aktieägare)

47,9 % XX%

Total 100,1 %

Solidium Oy¹ 10,7 %
FAM AB² 10,2 %
Finska folkpensionsanstalten (FPA) 3,1 %
Finska institutioner (exkl. Solidium och FPA) 11,4 %
Svenska institutioner (exkl. FAM) 6,6 %
Finska privata aktieägare 4,0 %
Svenska privata aktieägare 4,2 %
Innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) 2,0 %
Förvaltarregistrerade aktier  
(ej finska / ej svenska aktieägare) 47,9 %

1 Helägd av finska staten. 
2 Enligt vad som bekräftats till Stora Enso.

1

Operativ avkastning  
på sysselsatt kapital 

7,0 %
exkl. Forest-divisionen
Mål > 13 % 

Operativ 
rörelsemarginal 

7,6 %

Skuldsättnings-
grad

0,33
Mål < 0,60

Nettoskuld/
operativt EBITDA

2,3
Mål < 2,0

Föreslagen 
utdelning

0,30
EUR per aktie

Omsättning per segment 

Legend Value in %

Packaging Materials 36 %

Packaging Solutions 7 %

Biomaterials 14 %

Wood Products 16 %

Forest 24 %

Paper 23 % 77 %

Övrigt 21 % –21 %

Total 141 %

77 %

Packaging Materials 36 %

Packaging Solutions 7 %

Biomaterials 14 %

Wood Products 16 %

Forest 24 %

Paper 23 %

Övrigt –21 %

Exklusive divisionen Paper

1

76



Allt som  
tillverkas av  
fossila material i dag  
kan tillverkas av  
träd i morgon. 
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Vi anpassar vår verksamhet för större tillväxt och mervärde

Packaging Materials Packaging Solutions

Wood Products: 
Building Solutions

Biomaterials:  
Innovations

Forest Wood Products:  
Traditional wood products

Biomaterials: Pulp Paper

Tillväxt

Grund Kassaflöde

Accelerera utvecklingen 
av eko-material
Som företaget för förnybara material är vårt löfte att allt 
som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas 
av träd i morgon. För att accelerera den utvecklingen 
anpassar vi verksamheten och bygger vidare på vår ledande 
ställning och våra tillväxtmöjligheter inom förpackningar, 
byggprodukter och innovativa biomateriallösningar. 
Vår skog, våra traditionella träprodukter och vår 
marknadsmassa utgör grunden för värdeskapande.

Vi är ledande inom miljövänliga, 
cirkulära förpackningar

Vi driver på utvecklingen av en 
hållbar byggbransch med hjälp  
av klimateffektiva bygglösningar 
 
Vi ser innovation inom 
biomaterial som en högintressant 
plattform för tillväxt

Skogen, traditionella träprodukter 
och marknadsmassa utgör 
grunden i vår verksamhet

Papper genererar ett  
starkt kassaflöde

Stora Enso 
löser hållbarhets-
utmaningar 
inom material.

När efterfrågan på hållbara förpackningar inom ehandel och livsmedelssektorn 
ökar ser vi till att växa genom att konvertera pappersproduktionen i Uleåborg 
till kraftliner. Konverteringen stärker vårt erbjudande på den växande 
förpackningsmarknaden och är ett viktigt steg framåt i vår transformation. 
I början av 2021 inleddes produktionen av AvantForte™ by Stora Enso 
i den konverterade produktionslinjen. AvantForte™ är en stark kraftliner av 
premiumkvalitet som möter våra kunders behov av högpresterande, säkra och 
plastfria förpackningar som samtidigt minskar materialåtgången.

Case: Konverteringen 
av Uleåborgs bruk

Tillväxt inom 
premium-
förpackningar 
med lågt 
klimatavtryck

Med en ökande efterfrågan på hållbara 
förpackningar kommer förpackningskartong 
att stå för majoriteten av Stora Ensos tillväxt. 
Vi har attraktiva tillväxtmöjligheter inom 
bygglösningar, där vi erbjuder träbaserade 
alternativ till byggnadsmaterial som orsakar 
stora koldioxidutsläpp, exempelvis cement. 
Innovationsagendan för biomaterial kommer 
främst att fokusera på att ta fram nya 
innovativa och hållbara material som bygger 
på lignin. I våra skogar har vi långsiktig 
tillgång till fiberråvara, nu och i framtiden. 
Sågverken och de traditionella träprodukterna 
utgör grunden för mervärdesprodukter för 
byggbranschen och förser våra massabruk med 
fiberråvara. Integrerad och kostnadseffektiv 
massaproduktion stöttar vår kartong och 
papperstillverkning och utgör basen för 
kostnadsmässig konkurrenskraft och framtida 
tillväxt. Vad gäller vår pappersverksamhet bidrar 
den starkt till kassaflödet med tillgångar och 
produkter som kan fortsätta konkurrera på en 
krympande marknad.

1

1

2

3

4

5

2 3

4 5
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Vägen till en cirkulär bioekonomi
Världen behöver material som är både förnybara och återvinningsbara – en cirkulär bioekonomi – 
för att bekämpa den globala uppvärmningen. Stora Ensos fokus ligger på att skapa värde genom 
samarbeten som förenar den cirkulära ekonomin med design och innovation. 

Cirkulär design

Cirkulära 
produkter

Noll avfall

Nya cirkulära 
affärsmodeller

Att utöka värdetHållbar slutfas

Förnybara 
råmaterial

2

1 5

3
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Att ersätta fossilbaserade material  
ger positiv klimatpåverkan

Positiva klimatfördelar uppnås genom skogarnas kollagring där träden 
absorberar koldioxid från atmosfären, och genom att ersätta ändliga resurser 
med förnybara. Ersättningseffekten visar hur stora utsläpp av växthusgaser 
som undviks om en träbaserad produkt med samma funktion används i 
stället för en fossilbaserad. Våra förnybara produkter kan bidra till att minska 
utsläpp som annars skulle genereras med fossilbaserade produkter. När de 
nya materialen kommer från förnybara källor släpps inga nya gaser från fossila 
bränslen ut i atmosfären.

Stora Ensos klimatpåverkan

Case

−17,9 
miljoner ton koldioxid

Våra produkter ersätter fossil-
baserade produkter och sparar

+10,5 
miljoner ton koldioxid

Vår värdekedja 
släpper ut 

−2,6 
miljoner ton koldioxid

Våra produkter lagrar 

−1,5 
miljoner ton koldioxid

Våra skogar absorberar 

Läs mer i Sustainability 2020

CO2

CO2

CO2

−11,5
miljoner ton koldioxid

Den totala klimatpåverkan blir 

1312

1 Förnybara råmaterial
I skogar som brukas på ett 

hållbart sätt kan träden växa i evighet. 
Förnybarhet är kärnan i det vi gör – vi 
behöver friska skogar för vår verksamhet. 
Träd som växer absorberar koldioxid 
från atmosfären som sedan fortsätter att 
lagras i träbaserade produkter. 

2 Cirkulär design
Cirkulär design handlar om att designa 

för alla stadier i produktens livscykel. 
Hänsyn tas till vilka material som används, 
tillverkningsprocessen, distributionen 
och vilka möjligheter som finns för 
återanvändning eller återvinning. Vi strävar 
efter att bevara materialets värde så 
länge som möjligt genom produktdesign, 
innovation och återvinning.

3 Cirkulära produkter
I den cirkulära bioekonomin är 

produkterna biobaserade. Dessutom 

delas, återanvänds och omvandlas de 
för att till slut återvinnas. Att skapa nya 
affärsmodeller handlar om samarbete.  
Vi bildar partnerskap för att bygga 
cirkulära värdekedjor för framtiden.

4 Att utöka värdet
Stora Enso är en av Europas största 

användare av återvunnen kartong och 
återvunnet papper. Vi utforskar möjligheter 
att återvinna produkter till något annat än 
deras ursprungliga användningsområde. 
Att utnyttja sidoströmmar och 
restprodukter kan också skapa mervärde. 
Under 2020 uppgick operativa intäkter 
från restprodukter till 105 MEUR.

5 Nya cirkulära affärsmodeller
Vi samarbetar med kunder och 

partners för att utveckla nya cirkulära 
lösningar som kan ersätta fossilbaserad 
plast och minska avfall. Stora Enso 
är ett av de ledande företagen bakom 

”4evergreeen alliance”, en europeisk 
plattform för cirkulär ekonomi. Syftet 
är att utveckla återvinningen av 
fiberbaserade förpackningar och främja 
samarbete kring cirkulär design och 
cirkulära material.

6 Noll avfall
Vi arbetar för att minimera avfall 

och resurser generellt. Vi fokuserar på att 
optimera resursanvändningen och skapa 
värde från restprodukter. 

7 Hållbar slutfas
När ett material eller en produkt 

har nått slutet av sin livslängd stödjer 
vi material och energiåtervinning för 
att skapa ytterligare värde. I slutet av 
livscykeln är många av våra produkter 
biologiskt nedbrytbara eller kan 
förbrännas och användas till energi.



Vi ser till att skogarna växer i större utsträckning än de 
avverkas, och att den biologiska mångfalden gynnas som 
en del i det dagliga skogsbruket. Växande skogar bidrar till 
klimatnytta och ekonomiska värden, samtidigt som biologisk 
mångfald och andra hållbarhetsaspekter främjas.

Skogen är  
grunden för vårt 
värdeskapande

Främjande 
av hållbart 
skogsbruk  

98 %
av marken vi äger eller 
förvaltar ingick i olika 
certifieringssystem  
för skogsbruk

Växande skogar absorberar koldioxid. 
Under 2020 investerade vi 

68 MEUR 
i skogens tillväxt

Skogsbruk med precision
Genom digitalisering, fjärrstyrd teknik och 
artificiell intelligens kommer vi att kunna ta 
ett steg framåt i hur vi arbetar med skogen 
och virkesleveranskedjan. I framtiden 
kommer förbättrade data och en digital 
version av skogen göra det möjligt att 
planera skogsbruket med större precision.

Med en digital version av skogen kan vi till 
exempel analysera form, höjd och diameter 
på ett visst träd, samt skogsmarkens och 
landskapets struktur. Vi kommer att kunna 
bruka skogen med mer precision, på rätt 
plats vid rätt tid. Förbättrade data kommer 
också att hjälpa oss i ambitionen att öka 
påverkan av våra hållbarhetsåtgärder. 
När vi får mer information om enskilda 
träds tillväxt kan vi också hjälpa träden att 
anpassa sig till de vädervariationer som 
klimatförändringarna skapar. 

2020 utvecklade Stora Enso en ny 
ambitiös hållbarhetsstrategi för skogen. 
Ett av fokusområdena är biologisk 
mångfald. På lång sikt ligger fokus på 
att mäta den biologiska mångfalden 
holistiskt. Detta för att kunna 
optimera virkesproduktionen och den 
biologiska mångfalden i skogar och 
på trädplantager. Vi samarbetar med 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
för att utveckla indikatorer för mätning 
och övervakning av hur vår verksamhet 
påverkar den biologiska mångfalden. 
Vi utvecklar också nya metoder som 
syftar till att förbättra särskilda aspekter 
av den biologiska mångfalden i vårt 
skogsbruk och vår virkesanskaffning.

Globalt kommer ca 30 % av vår virkesråvara från egna samt förvaltade skogar. 
Under 2020 avverkades 10 miljoner m3. Våra leveranser till egna industrier var 
totalt 35 miljoner m3.

Försörjning från egna källor, %

Virkesanskaffning per region, %

Country Supply from own 
sources %

% Supply from own 
sources %

Finland 25 30,5 5,5
Sverige och Norge 12,5 25,7 13,2
Central- 
europa

14,3 14,3 0,0

Ryssland 8,4 10,1 1,7
Uruguay 2,7 6,6 3,9
Baltikum 6 6,3 0,3
Brasilien 1,9 5,4 3,5
Kina 0 1,16 1,16
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Den totala arealen 
som Stora Enso äger 
eller förvaltar är

2,39 
miljoner 
hektar

Stora Enso 
återskapade skog 
genom plantering 
av 62 miljoner 
plantor under 2020.



Miljövänliga barriärskikt  
för snabbmatssektorn
Under 2020 utvidgade Stora Enso sitt utbud 
av förnybara förpackningsmaterial och 
introducerade nya material för barriärskikt 
till muggar och livsmedelsförpackningar. 
Barriärskikten behövs för att skydda  
mot till exempel fukt, syre och fett.  
De nya barriärskiktslösningarna möter 
efterfrågan på miljövänliga, förnybara och 
återvinningsbara förpackningsmaterial som 
kan ersätta plast i snabbmatssektorn.  
De nya barriärskikten Aqua™ och Aqua+™ 
by Stora Enso är fluorfria och används 
vid produktion av kartong till muggar och 
kartonger för hämtmat, men utan den 
traditionella plastbeläggningen.

Stora Enso hjälper sina kunder att möta konsumenternas krav på 
förnybara produkter baserade på förnybara material. Våra produkter har 
mindre klimatpåverkan än produkter som baseras på ändliga resurser.

Höjdpunkter 
2020

Biobaserade kolmaterial 
för energilagring
Stora Enso utvecklar biobaserade 
kolmaterial genom att bearbeta lignin så att 
det kan användas som elektrodmaterial. 
Genom att konvertera lignin till kol
baserade anodmaterial för litiumbatterier 
kan vi erbjuda en produkt som ersätter 
fossilbaserade anodmaterial, främst 
syntetisk grafit, som används i batterier. 

Kolfiber för rotorblad  
till vindkraftverk
I dag används 20 procent av det globala 
kolfiberutbudet av vindkraftindustrin. 
I samarbete med Cordenka utvecklar 
vi förnybar och fossilfri kolfiber för 
industriella tillämpningar som kräver 
låg vikt och hög mekanisk prestanda, 
exempelvis rotorblad för vindkraftverk.

Biobaserat skum för förpackning 
av ömtåligt gods och stötdämpning
Stora Enso kommer att bygga en 
pilotanläggning för tillverkning av ett 
lättviktigt, fiberbaserat skummaterial 
som ersätter oljebaserat polymerskum. 
Cellulosaskum kan användas som 
skyddande förpackningsmaterial och 
stötdämpning av ömtåliga produkter såsom 
konsumentelektronik. Materialet är ett 
förnybart, återvinningsbart och biologiskt 
nedbrytbart alternativ till traditionella 
oljebaserade innerförpackningar liksom 
plastskum eller polystyren.

Vår innovationsagenda bygger på att vi ska hitta nya 
förnybara lösningar som kan ersätta fossilbaserade 
material. På det sättet hjälper vi våra kunder att kunna 
erbjuda miljövänliga och cirkulära produkter till sina 
kunder och konsumenter. Vi strävar efter att öka 
fokuset inom vårt innovationsarbete på områdena 
hållbara barriärskikt, nya hållbara förpackningsmaterial 
och den biokemiska plattformen för lignin. Att snabbt 
nå ut på marknaden är av största vikt. Vi kommer att 
driva det arbetet genom samarbeten med andra parter 
och en öppen innovationsstrategi. 
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Innovationer

Innovationer driver  
förändring mot 
en grönare framtid



En digital B2B-marknad  
för wellpappförpackningar
Under 2020 presenterade Stora Enso en 
ny B2Bplattform utformad för att hjälpa 
företag att enkelt och kostnadseffektivt 
hantera inköp av förpackningar på nätet. 
Box Inc digitaliserar den traditionella 
köpprocessen och integrerar varje enskilt 
steg i en plattform – från utformning av 
kartongerna till offerter från leverantörer, 
samt själva orderprocessen. Företag 
sparar både tid och pengar samtidigt 
som de väljer hållbara förpackningar från 
godkända leverantörer.

Ett förnybart alternativ till kosmetikatuber i plast
Tuber av kartong för att minska plasten i kosmetikaförpackningar 
har i flera testundersökningar välkomnats av våra kunder. Vi 
förväntar oss att den första kartongtuben finns på marknaden 
i början av 2021. Själva tuben tillverkas av Natura Shape™ by 
Stora Enso som till 70 % bygger på förnybara råvaror, vilket 
minskar behovet av fossilbaserade råvaror.

Byggkoncept visar  
vägen i träindustrin
För att öka användningen av trä 
som byggnadsmaterial och förenkla 
vid konstruktioner, har Stora Enso 
tillsammans med flera partners utvecklat 
byggkoncept för kontor, flerfamiljshus 
och skolor i trä. I koncepten visas hur man 
skapar funktionella och kostnadseffektiva 
hus med våra träbaserade byggelement, 
produkter och tjänster.

Biokompositer – ett prisvärt sätt 
att ersätta fossilbaserad plast
I våra biokompositer av trä blandas träfibrer 
och polymerer – färskfiberbaserade, 
återvunna eller biobaserade. Biokompositer 
är ett mer hållbart alternativ till fossilbaserad 
plast och kan minska koldioxidutsläppen 
med upp till 80 % jämfört med 
fossilbaserad plast. Dessutom ger 
biokompositer ett användningsområde för 
återvunnen plast som annars skulle gå till 
deponi eller brännas.

Digitala verktyg som  
effektiviserar hållbart byggande
Stora Enso har ett brett utbud av digitala 
lösningar för att öka användandet av trä i 
byggsektorn, från design till montering av 
byggelement. Bland annat finns följande: 
CLT360+, en app som är till hjälp vid 
montering av byggelement; BIM toolbox, 
ett hjälpmedel för arkitekter vid arbete 
med träprodukter; Calculatis®, mjukvara 
för trädesign för ingenjörer samt en digital 
fuktmätare för virke.

En ny generation miljövänliga  
produkter som ersätter plast
PureFiber™ by Stora Enso är en ny serie förpackningar 
i formpressad fiber som är lämpliga för snabbmat och 
konsumtionsvaror. PureFiber™ är fri från plast och PFAS och 
möjliggör cirka 75 procent lägre koldioxidutsläpp än alternativa 
förpackningsmaterial som plast och bagasse. Stora Ensos 
produkter i formpressad fiber är cirkulära, vilket innebär att de är 
förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara.

Att skapa värde  
i bioekonomin  
med våra förnybara 
produkter

I produktion
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Koncernens ledningsgrupp

Mer information om koncernens ledningsgrupp finns i  Bolagsstyrning 2020 eller på storaenso.com/investors.

Stora Enso Oyj
Box 309
FI -00101 Helsingfors, Finland 
Besöksadress: Kanalkajen 1 
Tel. +358 2046 131

Stora Enso AB
Box 70395
SE -107 24 Stockholm, Sverige 
Besöksadress: World Trade Center 
Klarabergsviadukten 70, C4
Tel. +46 1046 46 000

storaenso.com
group.communications@storaenso.com

Koncept och design: Miltton Oy 

Seppo Parvi
Finanschef (CFO), 
vice verkställande 
direktör och 
landschef Finland

Ulrika Lilja
Executive Vice 
President, 
Communications 
and Marketing

Lars Völkel
Executive Vice 
President, Division 
Wood Products

David Ekberg
Executive Vice 
President,  
Packaging Solutions

Per Lyrvall
Executive Vice 
President, Legal 
och landschef 
Sverige

Katariina Kravi
Executive Vice 
President, HR

Johanna Hagelberg
Executive Vice 
President, Sourcing 
and Logistics

Markus Mannström
Executive Vice 
President,  
Division Biomaterials

Tobias Bäärnman
Chief Strategy and 
Innovation Officer

Kati ter Horst
Executive Vice 
President, 
Paper Division

Annette Stube
Executive Vice 
President, 
Sustainability

Teemu Salmi
CIO, Head of IT 
& Digitalisation

Annica Bresky 
VD och koncernchef

Hannu Kasurinen
Executive Vice 
President, Packaging 
Materials Division

Jari Suominen
Executive Vice 
President,  
Division Forest

20



Var hittar man 
lösningar för att 
göra varumärken 
cirkulära?
Återvinning kan minska problemet med avfall, men 
inte lösa det. Konsumenter kräver mer än så för att 
kunna leva en hållbar livsstil. Vi söker partners som 
vill vara med och påskynda eko-evolutionen av material 
och förse konsumenter med cirkulära produkter 
gjorda av förnybara, återvinningsbara och biologiskt 
nedbrytbara material. Börja med att prata med oss.

storaenso.com/eco-evolution


