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Våra åtgärder inom inköp av råmaterial 

Outokumpu har förbättrat sina rutiner för hållbara inköp markant under 2021, eftersom hållbarheten 
är central för allt vi gör. 

Förra året förnyade vi vår ESG-strategi och stärkte vårt fokus på hållbarhet. Olika åtgärder har 
vidtagits gällande inköp av hållbara råmaterial, från åtaganden och en översyn av vår policy till att 
öka resurser, bedöma risker för mänskliga rättigheter och anlita externa rådgivare, för att nämna 
några exempel. 

I tabellerna nedan förtecknas åtgärder vidtagna under 2021 och planerade för 2022. 

 

2021 

Förbindelse till 
UNGP 

• Förbindelse till ramverket UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UNGP)  

• Översyn av policy för att spegla den här förbindelsen 
• Förnyad uppförandekod och leverantörskrav med fokus på 

mänskliga rättigheter 
• Utbildning av all personal i den förnyade uppförandekoden 

Mänskliga 
rättigheter/UNGP-
implementering 

• En riskbedömning beträffande mänskliga rättigheter med Deloitte i 
enlighet med FN-principerna har genomförts 

• Kapacitetsbyggande för mänskliga rättigheter inom inköp  
• Anlitande av externa experter för bedömning av leverantörers 

påverkan på mänskliga rättigheter 
• Identifiering av leverantörer med hög risk för bedömningsprogram 

på plats med externa experter 
Leverantörskrav 
och -introduktion 

• Förnyade leverantörskrav med fokus på mänskliga rättigheter 
• Ändring av leverantörskraven för råmaterialleverantörer 
• Integrering av hållbarhet i vår leverantörsbedömning  
• Översyn av introduktionsprocessen för leverantörer och 

intensifierad företagsbesiktning (due diligence) i fråga om 
mänskliga rättigheter 

Övervakning av 
leverantörer 

• Ökade resurser inom leverantörers hållbarhet 
• Utveckling av process för incidenthantering 
• Användning av hållbarhetsplattformen EcoVadis för bedömning av 

leverantörer 
• Utökad kartläggning av leveranskedjan bortom våra direkta 

leverantörer 
• Insamling av leverantörsspecifika utsläppsintensiteter för koldioxid 

för vissa råmaterial har påbörjats 
• Tre besök på plats efter att reserestriktionerna har lättats  
• Förberedelse för nästa konsekvensbedömning på 

människorättsområdet, inklusive platsbesök i Guatemala 
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2022  

Mänskliga 
rättigheter/UNGP-
implementering 

• Färdigställande av policyn för mänskliga rättigheter  
• Integrering av mänskliga rättigheter i riskbedömnings- och 

företagsbesiktningsprocess i befintlig riskhantering  
• Definition av åtgärder för identifierade framträdande risker för 

mänskliga rättigheter, inklusive lärdomar från bedömning på plats i 
Brasilien 

• Intensifierad företagsbesiktning (due diligence) i fråga om 
mänskliga rättigheter ska implementeras i introduktionsprocessen 
för leverantörer 

• Bedömningsprogram för identifierar leverantörer med hög risk 
tillsammans med externa experter 

Leverantörskrav • Utveckling av Outokumpus uppförandekod för leverantörer 
• Översyn av avtal för att säkerställa att alla avtal täcker 

hållbarhetselement 
Övervakning av 
leverantörer 

• Fortsätta med insamling av data om koldioxidutsläpp på 
leverantörsspecifik nivå 

• Öka antalet leverantörer i EcoVadis betygssystem 
• Utvärdera leverantörer med ny utvärderingsmall som inkluderar 

hållbarhet 
• Öka antalet platsbesök, granskningar och konsekvensbedömningar 
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