
Intressentdialog
Vad tyckte intressenterna? BillerudKorsnäs ser årligen över vilka aspekter och indikatorer 

som är av väsentlig betydelse för verksamheten och intressenternas beslutsfattande. 
Utgångspunkt tar vi i GRI G4 – internationella riktlinjer inom hållbarhetsredovisning.

Intressentdialog
BillerudKorsnäs viktigaste intressentgrupper är investerare, 
kunder, leverantörer, anställda och samhälle. Den tidigare 
väsentlighetsanalysen riktad direkt till dessa grupper upp
daterades inte under 2016 då en större uppdatering kommer 
att ske under 2017 vid övergången till GRI standarder. Årets 
förenklade analys har utgått från den löpande intressentdia

logen som återfinns på denna sida och följande sida. Analysen 
baserades då på dessa två kriterier för väsentlighet: 

•  Relevans för BillerudKorsnäs givet den verksamhet bolaget
bedriver och den hållbarhetspåverkan bolaget har. 

•  Relevans för bolagets intressenter i deras beslutsfattande.

Vår löpande intressentdialog
Intressentgrupper Definition Dialogforum Frågor/fokus Respons/utfall

Investerare Aktieägare  
Analytiker  
Potentiella investerare

Årsredovisning inklusive 
årsöversikt och hållbarhets-
redovisning, delårsrapporter, 
externa rapportsystem, enkä-
ter från analytiker, webbsida, 
investerarmöten, analytiker-
träffar, presskonferenser, 
Kapitalmarknadsdag, enkäter 
från investerare, väsentlig-
hetsanalys, enkäter från etik- 
och miljöfonder.

Långsiktigt hållbar ekonomisk 
värde utveckling, strategier, 
utmaningar, riskhantering, 
klimatförändringar, miljöpå-
verkan, arbetsförhållanden, 
hälsa och säkerhet, etik, upp-
förandekod, mänskliga rättig-
heter i leverantörskedjan.

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, policy 
riskhantering, redovisning 
klimatarbete och skogsbruk 
i CDP, utmärkelse Climate 
Leader, hållbarhetsrankning 
av analytiker, uppförandekod 
baserad på FN:s Global Com-
pact, Science Based Targets.

Kunder Befintliga kunder  
Potentiella kunder  
Kunders kunder  
Slutkonsumenter

Möten, dagliga kontakter, 
nätverks samarbete för 
vätskekartong, mässor, 
seminarier, kundenkät, 
externa rapporteringssystem, 
frågeformulär från kunder, 
väsentlighets analys.

Hållbart företagande, 
uppförandekod, ekonomi, 
miljöfrågor (till exempel 
koldioxid utsläpp, biodiversi-
tet, livscykelanalyser, produkt-
märkning PEF och utsläpp), 
arbetsförhållanden (till exem-
pel säkerhet på arbetsplatser, 
mänskliga rättigheter i leve-
rantörskedjan, EUTR).

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, säljstöd 
och hållbarhetsutbildning, 
produkt utveckling, enkät-
svar, livscykelanalyser för 
produkter, utmärkelse Guld i 
CSR-ranking EcoVadis, pro-
jekt med WWF om biodiversi-
tet, EUTR-rapport.

Medarbetare Dagens medarbetare Arbetsplatsmöten, chefs-
möten, intern utbildningar, 
medarbetarenkät, samver-
kansråd, incidentuppföljning, 
arbetsgrupper, mål- och 
utvecklings samtal, väsentlig-
hetsanalys.

Uppförandekod, affärsetiska 
frågeställningar, kompe-
tensutveckling, arbetsmiljö 
& säkerhet, samverkan, 
friskvård, mångfald, balans 
arbete-fritid.

Hållbarhetsredovisning, 
strategisk plattform, kom-
petensutveckling, modell 
för förbättrings arbete, 
arbetsgrupp arbetsmiljö och 
säkerhet, arbetsmiljöpolicy, 
whistleblower-policy, hand-
lingsplan kränkande särbe-
handling, vidareutvecklat 
traineeprogram, enkätsvar, 
webbutbildning om anti-
korruption, samarbete med 
Action Aid.

Fackliga representanter Lokala samverkansmöten, 
samverkans forum koncern-
nivå, European Workship 
Council, analys lönekartlägg-
ning, mångfaldsgrupp.

Arbetsmiljö och säkerhet, 
ungdomars arbetslivserfar-
enhet, kompetensutveckling, 
ekonomi, avtalsvillkor, mänsk-
liga rättigheter, mångfald.

Öppen och konstruktiv dialog, 
lönekartläggningar, riktlinjer 
för mångfaldsarbete. 

Affärs partners Samarbetspartners Täta kontakter och utveck-
lingsprojekt.

Utveckling av hållbara och 
resurssnåla förpackningar, 
affärsmodeller, uppfö-
randekod, minskad miljöpå-
verkan.

Hållbarhetsredovisning, stra-
tegisk plattform, lansering nya 
produkter, nya affärsmodeller.
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Intressentgrupper Definition Dialogforum Frågor/fokus Respons/utfall

Befintliga leverantörer Upphandlingar, leverantörs-
utvärderingar, väsentlighetsa-
nalys, diskussionsmöten.

Uppförandekod, krav vid 
internationalisering, ekonomi, 
minskad miljöpåverkan, 
säkerhet på arbetsplatsen.

Hållbarhetsredovisning, ny 
modell och manual för leve-
rantörsutvärdering.

Kreditgivare Personliga möten, finansiell 
kommunikation.

Långsiktigt hållbar ekonomisk 
värde utveckling.

Strategisk plattform.

Samhälle Närboende  
Lokala föreningar

Inskickade synpunkter, infor-
mationsträffar, väsentlighets-
analys. 

Utsläpp till luft och vatten, 
händelser och framtids-
planer på anläggningarna, 
skogsbruks planering, natur-
vårdsfrågor.

Hållbarhetsredovisning, dia-
log för förståelse, åtgärder för 
minskade störningar, spons-
ring av lokala aktiviteter, sam-
arbetsprojekt.

Skolor  
Universitet

Framtida medarbetare

Löpande kontakter och sam-
arbeten, arbetsmarknadsda-
gar på högskolor/universitet, 
studiebesök, föreläsningar, 
examensarbeten och uppsat-
ser, tävlingar, nätverk, sociala 
medier, karriärhemsida, Sko-
gen i Skolan.

Kompetensbehov, utbild-
ningsinnehåll, praktikplatser, 
bolagets strategier, kompe-
tensförsörjningsaktiviteter, 
branschfrågor kundkrav, 
hållbarhetsinriktning, certifie-
ring, miljöpåverkan, energi, 
etik, arbetsförhållanden, 
anställnings möjigheter, håll-
bara produkter och innova-
tion, mångfald, företagskultur.

Dialog skola-näringsliv, 
stärkt bas för rekrytering, 
ökat utbud teknisk utbildning, 
utformning gymnasiepro-
gram, hållbarhetsredovisning, 
sponsring, stipendier, trainee-
program, praktikplatser, 
sommarjobb, arbetslivser-
farenhet, examensarbeten, 
kunskaps överföring om bran-
schen, ranking av bolaget, 
employer branding strategi, 
medarbetarreportage, Tek-
niksprånget.

Myndigheter  
Departement

Kontakter länsstyrelser/
kommuner, lagstadgade 
miljörapporter, prövning av 
produktionstillstånd, remis-
ser, avverknings anmälningar, 
beslutsfattare inom EU och 
regeringskansliet.

Dialog om aktuella politiska 
frågor som har betydelse för 
verksamheten, t ex miljö-, 
närings- och transportpo-
litik. 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 förutsätt-
ningarna för vår verksamhet. 
Det kan t ex handla om syn-
punkter i miljöfrågor, förnyade 
produktionstillstånd, remiss-
svar, klargöranden om nyckel-
biotoper från Skogsstyrelsen.

Externa revisorer  
Certifieringsorgan

Revisioner, sociala frågor i 
arbetsgrupper för standar-
drevidering.

Lagstiftning och krav i aktuell 
standard.

Certifikat för verksamheten, 
utformning av nya standarder.

Branschorganisationer Arbetsgrupper, styrelse-
arbete, utredningar, 
informationsmöten, utveck-
lingsarbeten, framtagande 
av ståndpunkter i aktuella 
politiska frågor.

Lagstiftning, energi- och 
klimat, forskningsfrågor, stan-
dardisering, cirkulär ekonomi, 
avfallsdirektiv, biobaserade 
produkter, branschmål, poli-
cyer och strategier.

Branschinformation, gemen-
samma mål, utvecklings-
aktiviteter, representation i 
EU-arbetsgrupper, remissvar, 
utformning av nya standarder.

BILLERUDKORSNÄS ÅRS - OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 201660


