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Investerare Aktieägare, Analytiker , 

Potentiella investerare 

Väsentlighetsanalys, års-och 

hållbarhetsredovisning, 

kvartalsrapporter, investerarmöten, 

analytikerträffar, externa 

rapportsystem, massmedia, enkäter 

från analytiker och investerare, 

enkäter från etik- och miljöfonder, 

hemsida. 

Långsiktigt hållbar ekonomisk 

värdeutveckling, strategier, 

utmaningar, riskhantering, 

klimatförändringar, miljöpåverkan, 

arbetsförhållanden, hälsa och 

säkerhet, etik, uppförandekod, 

mänskliga rättigheter i 

leverantörskedjan, hållbara 

innovationer, förordningar och 

lagkrav. 

Hållbarhetsredovisning, redovisning 

av klimatarbete och klimatriskanalys 

enligt TCFD, rapportering av vatten, 

klimat samt skogsbruk till CDP, 

hållbarhetsrankning av analytiker, 

uppförandekod baserad på FN:s 

Global Compact, Science Based 

Targets, rapportering till Dow Jones 

Sustainability Index, etik- och 

miljöfonder. 

Kunder Befintliga kunder, 

Potentiella kunder, 

Varumärkesägare, 

Slutkonsumenter 

Möten, dagliga kontakter, nätverks- 
samarbete för vätskekartong, mässor, 
seminarier, kundundersökning, 
externa rapporteringssystem, 
revisioner, frågeformulär från kunder, 
väsentlighetsanalys, hemsida, sociala 
medier, nyhetsbrev. 

Hållbart företagande, uppförandekod, 

ekonomi, hållbart skogsbruk och 

certifieringar i försörjningskedjan, 

spårbarhet av produkter, 

miljöpåverkan av produkter samt från 

transporter, resursanvändning, 

innovation av produkter, 

resursanvändning, sammansättning 

och kvalitet, återanvändnings- samt 

återvinningsbarhet, 

arbetsförhållanden (exempelvis 

säkerhet på arbetsplatser, mänskliga 

rättigheter i leverantörskedjan). 

Affärsfall och bevis på koncept, 

säljstöd och hållbarhetsutbildning, 

produktutveckling, EUTR rapport, 

livscykelanalyser för produkter, 

antagande av Science Based 

Targets, miljö-r och 

kvalitetscertifiering, Dow Jones 

Sustainability Index och andra 

hållbarhetsindex, rapportering i 

EcoVadis, interna och externa 

revisioner, innovationspartnerskap, 

allians för dryckeskartonger och 

miljön, Års- och 

hållbarhetsredovisning. 
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Medarbetare Dagens medarbetare Arbetsplatsmöten och 

säkerhetsgenomgångar, chefsmöten, 

team möten, internutbildningar, 

medarbetarenkät, samverkansråd, 

incidentuppföljning, arbetsgrupper, 

mål- och utvecklingssamtal, 

väsentlighetsanalys. 

Uppförandekod, affärsetiska 

frågeställningar, GDPR - 

dataskyddsreglerna inom EU, 

ledarskap, kompetensutveckling, 

performance management, 

samarbete, mångfald, hälsa & 

säkerhet, samverkan, friskvård, 

balans arbete-fritid. 

Hållbart ledarskap, ledarkonferenser, 

utveckla 

prestationshanteringsprocessen, 

förbättringshandlingsplaner från 

personalundersökning, 

kompetensutveckling, modell för 

förbättringsarbete, svar på 

frågeformulär och handlingsplaner, 

ökad investering i arbetstagarnas 

hälsa och deras balans mellan arbete 

och liv, hälso- och säkerhetsnormer 

på företagsnivå, samordning med 

fabrikerna för genomförande, 

whistleblowerfunktion, handlingsplan 

kränkande särbehandling, 

webbutbildning om antikorruption och 

utbildning om GDPR, samarbete med 

Action Aid och Introduce a Girl to 

Engineering day, 

hållbarhetsredovisning. 

Fackliga representanter Lokala samverkansmöten, 

samverkansforum på koncernnivå, 

European Workship Council, 

mångfaldsgrupp. 

Arbetsmiljö och säkerhet, 

kompetensutveckling, performance 

management, ekonomi, avtalsvillkor, 

mänskliga rättigheter, mångfald, 

organisatorisk förändring. 

Öppen och konstruktiv dialog, 

lönekartläggningar, mångfaldsarbete, 

fortsatt samarbete, omorganisation 

(divisionalisering) under 2018. 
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Affärspartners Samarbetspartners Täta kontakter och utvecklingsprojekt. Utveckling av hållbara och 

resurssnåla förpackningar, hållbara 

råvaror, prestanda energieffektivitet, 

affärsmodeller, uppförandekod, 

Europeiska Unionens direktiv om 

engångsplaster 

Hållbarhetsredovisning, lansering nya 

produkter, nya affärsmodeller. 

Befintliga leverantörer 

Entreprenörer 

Upphandlingar, 

leverantörsutvärderingar, 

väsentlighetsanalys, möten, 

revisioner/förbättringsmöten. 

Uppförandekod, krav vid 

internationalisering, ekonomi, 

råmaterialberoendet, minskad 

miljöpåverkan av produkter och från 

transporter, säkerhet på 

arbetsplatsen. 

Modell och manual för 

leverantörsutvärdering, certifieringar 

relaterade till produktsäkerhet, 

samarbetsprojekt för att minska 

miljöpåverkan, hälso- och 

säkerhetsnormer på företagsnivå med 

samordning mellan 

produktionsenheterna för av 

entreprenörer, hållbarhetsredovisning. 

Kreditgivare Personliga möten, finansiell 

kommunikation. 

Långsiktigt hållbar ekonomisk värde 

utveckling. 

Strategisk plattform och 

kvartalsrapporter. 

Samhälle Närboende, Lokala 

föreningar 

Informationsträffar, skriftlig 
information, samverkansmöten med 
samer. 

Utsläpp till luft och vatten, 

naturvårdsfrågor, konsekvenser för 

renskötsel, planering av skogsbruk, 

skog som kommer att lämnas för 

bevarande och för rekreation, 

vattenfrågor. 

Hållbarhetsredovisning, åtgärder för 

minskade störningar, sponsring av 

lokala aktiviteter, samarbetsprojekt, 

bättre förståelse med det samiska 

folket och ömsesidig förståelse mellan 

företaget och lokalsamhällena, 

förebyggande av konflikter, 

kontinuerlig lärprocess som påverkar 

hur vi hanterar skogen efteråt. 
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Skolor/ Universitet, 

Framtida medarbetare 

Löpande kontakter och samarbeten, 

arbetsmarknadsdagar på 

högskolor/universitet, studiebesök, 

föreläsningar, examensarbeten och 

uppsatser, nätverk, sociala medier, 

hemsida, Skogen i Skolan. 

Kompetensbehov, utbildningsinnehåll, 

praktikplatser, bolagets strategier, 

kompetensförsörjningsaktiviteter, 

branschfrågor, kundkrav, 

miljömässiga hållbarhetsfrågor, 

certifiering, etik, arbetsförhållanden, 

anställningsmöjligheter, hållbara 

produkter och innovation, mångfald, 

företagskultur. 

Dialog skola-näringsliv, stärkt bas för 

rekrytering, ökat utbud teknisk 

utbildning, utformning 

gymnasieprogram, sponsring, trainee 

program, praktikplatser (Jobbsprånget 

och Tekniksprånget), sommarjobb, 

examensarbeten, ranking av bolaget, 

employer branding strategi, 

medarbetarreportage, anställdas 

profiler/berättelser och videor för att 

dela sina roller, Introduce a Girl to 

Engineering day. 

Myndigheter, Departement Kontakter med länsstyrelser/ 

kommuner, beslutsfattare inom EU:s 

institutioner, på centrala 

förvaltningsmyndigheter och inom 

regeringskansliet. Kontakt sker 

genom möten, lagstadgade 

miljörapporter, prövning av 

produktionstillstånd, remisser och 

avverkningsanmälningar. 

Dialog om aktuella politiska frågor 

som har betydelse för verksamheten, 

t ex miljö-, närings- och 

transportpolitik. Lokalt med fokus på 

utsläpp till luft och vatten, buller, 

energi, markfrågor, avfall, 

kemikalieanvändning, natur- och 

kulturmiljövård i skogsbruk, 

gränsdragningar för 

naturvårdsinsatser. 

Ökad förståelse om förutsättningarna 

för vår verksamhet. Det kan t ex 

handla om synpunkter i miljöfrågor, 

förnyade produktionstillstånd, 

remissvar, klargöranden om 

nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen. 

Externa revisorer, 

Certifieringsorgan 

Revisioner, sociala frågor i 
arbetsgrupper för standardrevidering. 

Lagstiftning och krav i aktuella 

standarder, ISO14001, ISO 9001, 

FSC® och PFC™, naturvårdsfrågor. 

Certifikat för verksamheten, 

utformning av nya standarder, aktivt 

arbete i uppdatering av befintliga 

standarder, kontroll av att 

standarderna följs. 
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Branschorganisationer Arbetsgrupper, styrelsearbete, 

utredningar, informationsmöten, 

utvecklingsarbeten, framtagande av 

ståndpunkter i aktuella politiska 

frågor. 

Lagstiftning, energi- och klimat, 

forskningsfrågor, standardisering, 

cirkulär ekonomi, avfallsdirektiv, bio-

ekonomi, biobaserade produkter, 

branschmål, policyer och strategier. 

Branschinformation, gemensamma 

mål, utvecklingsaktiviteter, 

representation i EU-arbetsgrupper, 

remissvar, utformning av nya 

standarder. 

 


