Objektiva hållbarhetsgranskningar
förenklar
Många företag översvämmas av frågor och enkäter på
temat hållbarhet från både kunder och leverantörer.
När Holmen Iggesund upptäckte EcoVadis såg man en
möjlighet att förenkla arbetet och öka transparensen
kring hållbarhetsarbetet.
EcoVadis är en snabbväxande webbaserad
plattform där kunder och leverantörer kan utbyta
hållbarhetsinformation. Årligen görs cirka 25 000
granskningar av företag i hela världen. Den som
rapporterar i plattformen får svara på närmare 250
frågor kring miljö, arbetsförhållanden, affärsetik och
upphandling. Alla svar ska styrkas med relevanta
dokument och svaren tredjepartsgranskas och värderas.
Holmen Iggesund har rapporterat i EcoVadis system i
mer än fem år.
”EcoVadis plattform öppnar för en ökad transparens
på ett enklare sätt att utbyta hållbarhetsinformation
mellan företag. Idag är det dryga femtiotalet
kunder och leverantörer som kan ta del av hur vår
hållbarhet rankas av tredjepartsgranskare, och det har
underlättat vårt dagliga arbete”, menar Johan Granås,
hållbarhetsdirektör vid Holmen Iggesund.

Platinum för bruken i både Iggesund och Workington
I år har Holmen Iggesunds båda bruk, i Iggesund och
Workington belönats med den högsta nivån, Platinum,
som innebär att man tillhör den allra bästa procenten av
alla granskade företag.
”Naturligtvis är det tillfredsställande att vi lyckas hålla
den här nivån. Det är viktigt att vi ständigt förbättrar
oss eftersom vi ser så många utmaningar för samhället
knutna till miljö och hållbarhet, inte bara klimatet.
Extra stolta är vi av att vara en tung tillverkande industri
med detta höga betyg. När vi jämförs med alla företag,
innebär det att jämförelsen också innefattar banker,
försäkringsbolag och konsulterföretag med avsevärt
lägre direkt miljöpåverkan än oss”, betonar Johan
Granås.
Utöver de kunder som löpande har tillgång till
plattformen finns möjlighet att ta ut rapporter i
varierande detaljeringsgrad som kan användas för frågor

från andra intressenter. Det är inte bara för att sprida
hållbarhetsinformation systemet kommer till användning
- i Holmen-koncernen används det också för att samla in
hållbarhetsinformation i avsikt att utvärdera leverantörer.
”Alla borde vara nöjda med att det finns ett system där
en fristående, tredje part gör en grundlig värdering som
dessutom är lätt att tolka. Bedömningen av oss är ett
bra sätt att förmedla våra ambitioner och resultat, och
bedömningarna av våra leverantörer är ett hjälpmedel att
säkerställa att vi har rätt leverantörer, men också för att
upptäcka risker” säger han.
”Tredjepartsgranskningen av oss själva är inte bara
en service till kunder och intressenter. Den blir
också en regelbunden kontroll av statusen på vårt
hållbarhetsarbete och ger idéer om hur vi ska prioritera
hållbarhetsarbetet framöver,” slutar Johan Granås.

”Kraven på transparens och den ökande omfattningen
av den hållbarhetinformation som efterfrågas av kunder
och intressenter kräver bättre system för att fungera
bra. Flödet av hemsnickrade enkäter är svårförståeligt
i en värld där all annan information ska överföras
rationellt och strömlinjeformat”, säger Johan Granås,
hållbarhetsdirektör vid Holmen Iggesund.

