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Boliden bedriver en konjunkturkänslig verksamhet som är exponerad mot fluktuationer i metall 
priser och valutakurser. Verksamheten påverkar omgivande miljö och många processer är förenade  
med arbetsmiljö och säkerhetsrisker. Boliden arbetar ständigt med att reducera riskerna, bland annat 
genom scenarioplanering utifrån olika marknadsförändringar.

Riskhantering

VERKSAMHETSRISKER 
Verksamhetsrisker hanteras av de operativa enheterna i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställts för varje affärsområde och enhet.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Hälsa och säkerhet Boliden hanterar stora materialflöden både under och ovan 
jord. Medarbetare och entreprenörer exponeras periodvis för 
tunga maskiner och lyft, höga temperaturer samt hälso vådliga 
ämnen. Vid avsteg från fastställda rutiner eller eftersatt 
underhåll kan farliga situationer uppstå och människor riskerar 
att skada sig. Risker för att allvarliga olyckor som kan leda 
till personskador och i värsta fall dödsfall kan inträffa måste 
respekteras och ständigt minimeras. Utöver detta noteras att 
sjukfrånvaron stiger vilket kan leda till en försämrad risksitua-
tion som resulterar i ökad ohälsa och olyckor i framtiden.

Boliden har en uttalad nollvision och väl etablerade rutiner för 
hälsa och säkerhet. Antalet olyckor med frånvaro (LTI) inklusive 
entreprenörer ökade jämfört med 2014 och uppgick till 8,9 
(7,9). 

Arbetet med att utveckla en tydligare arbetsmiljöstrategi fram 
till 2018 har intensifierats under året. Ett viktigt fokusområde har 
varit att utöka rutinerna kring det förebyggande säkerhets- och 
riskarbetet. 

Vissa utbildningsinsatser för att öka kunskaper om ohälsa har 
genomförts. Ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö 
leder till ytterligare utbildningsinsatser.

Miljöpåverkan Miljöpåverkan 
Boliden påverkar luft, vatten, mark samt den biologiska mång-
falden i anslutning till verksamheten. Utvinningen av metaller 
ger också upphov till avfallsrester som måste omhändertas 
på ett säkert sätt. Risken ligger i att verksamheten leder till 
bestående miljöskador. 

Utsläpp av koldioxid 
Bolidens verksamhet är energiintensiv och leder till koldioxid-
utsläpp som kan verka klimatpåverkande. Utsläppshandels-
systemet EU ETS har också en ekonomisk påverkan som kan 
komma att växa i betydelse, både i form av kostnader för direk-
ta utsläpp, men i hög grad även för att indirekta utsläppskost-
nader kan komma att leda till prishöjningar på elektricitet.

Vattenhantering och dammsäkerhet
Sandmagasin utgör ett av gruvindustrins generellt storskaliga 
riskscenarios. Riskerna består dels i miljöpåverkan vid anläg-
gande av damm, dels av risk för dammhaveri med utsläpp av 
förorenat vatten som effekt. Extrema väderförhållanden ökar 
risken.

Boliden sätter upp mål för att minska utsläpp och följer upp 
dessa noggrant. Arbetet med att hantera risken för utsläpp 
utgår från riskanalyser, löpande kontroll och underhåll. Vidare 
pågår investeringar i ny teknik, effektivisering av processer och 
avfallshantering för att uppnå bästa resursutnyttjande. För att 
minska mängden avfall strävar Boliden efter att maximera avsätt-
ningen av biprodukter från metallframställningen.

Boliden har satt som mål att inte öka koldioxidintensiteten 
jämfört med år 2012. Under både 2014 och 2015 har koldi-
oxidintensiteten sänkts genom idrifttagande av ny effektivare 
produktion. Boliden analyserar framtida utsläppskostnader och 
försöker genom sina branschorganisationer verka för att ut-
släppshandelssystemet ska vara transparent och förutsägbart, 
samt att konkurrensutsatt industri kompenseras för indirekta 
utsläppskostnader.

Boliden utvecklar vattenbalansmodeller för att få ett bättre 
resursutnyttjande och skapa en större säkerhetsmarginal mot 
bräddning och nödutsläpp av vatten. Vid varje operativ enhet med 
egna dammar finns en dammsäkerhetsansvarig och en damm–
driftsansvarig och driften sker i enlighet med gruvindustrins 
riktlinjer för dammsäkerhet, GruvRIDAS.

Oplanerade 
produktionsavbrott

Bolidens produktion består i allt väsentligt av kontinuerliga pro-
cesser där oplanerade stopp kan påverka produktion, utsläpp 
till luft och vatten samt finansiella resultat. Stoppen kan i vissa 
fall bli långvariga. Oplanerade stopp kan exempelvis uppstå på 
grund av tekniska problem, olyckor eller strejker.

Boliden genomför förebyggande underhållsarbete vid samtliga 
produktionsanläggningar. Inom verksamheten för smältverk 
genomförs varje år större underhållsstopp, medan underhålls-
arbetet inom gruvverksamheten är mer integrerat i den löpande 
verksamheten. Smält- och gruvverksamheten arbetar sedan 
många år med interna benchmarkprojekt samt kunskapsutbyte 
mellan produktionsanläggningarna. Boliden arbetar också med 
en nollvision för olyckor för att förebygga oplanerade stopp.

Kompetensförsörjning Under de kommande åren pensioneras ett stort antal 
medarbetare i Boliden. Konkurrens om kompetens med viss 
erfarenhet försvårar rekrytering.

Boliden har ett etablerat sätt att arbeta med ersättarplanering 
för nyckelbefattningar. Planer för kompetensutveckling och 
kompetensöverföring finns. Talent Forum genomförs på alla 
enheter för att säkerställa rätt kompetens på rätt nyckelbefatt-
ning vid rätt tidpunkt. Mellanchefsprogram har genomförts för 
att utveckla ledare. Boliden har ett etablerat employer branding- 
arbete. Under året har Boliden ökat antalet besök vid universitet 
och mässor. Jämställdhetsarbetet har lett till att Boliden har 
fått stor uppmärksamhet och därigenom fått möjlighet att 
synliggöra hur vi arbetar med kompetensförsörjning. Ett exempel 
är Women at Work – nätverk för kvinnor som är intresserade av 
karriärutveckling.
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MARKNADS OCH AFFÄRSRISKER 
Inom Boliden hanteras marknads- och affärsrisker huvudsakligen inom affärsområdena och på koncernnivå.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Metallpriser Förändring i metallpris har väsentlig påverkan på Bolidens 
resultat och kassaflöde.

Bolidens policy är att inte säkra metallpriser, utan låta föränd-
ringarna i priserna återspeglas i resultatet. Vissa undantag görs, 
till exempel vid brytning av malmkropp med kort återstående 
livslängd eller större investeringsprojekt, se vidare under avsnittet 
finansiella risker. Boliden säkrar också löpande Smältverks 
metallpris och valutaexponering (förutom processlager), så kallad 
transaktionsexponering, se vidare under finansiella risker.

Smältlöner Smältlöner utgör en stor del av smältverkens bruttoresultat 
och bestäms av utbud och efterfrågan på metallkoncentrat.

Villkoren fastställs årligen i förhandlingar mellan stora gruv- och 
smältverksaktörer. Boliden tillämpar huvudsakligen dessa villkor.

Kunder Boliden är beroende av ett fåtal stora kopparkunder. Minskad 
försäljning till industriella kunder i Europa ökar risken för 
försäljning via London Metal Exchange (LME) med något lägre 
marginaler som följd.

Boliden eftersträvar att minska riskerna genom att bredda 
kundportföljen genom riktade försäljningsaktiviteter. Boliden har 
en hög och diversifierad kundportfölj och har under året tillfört 
ett fåtal nya kunder. Boliden har också färdiga planer för att 
kunna ställa om produktionen till produkter av LME kvalitet för att 
minska beroendet av slutkunder.

Råvaruförsörjning Stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning är viktig för att smält-
verken ska kunna producera med högt kapacitetsutnyttjande 
och jämn kvalitetet.

Boliden eftersträvar långsiktiga avtal med tillförlitliga externa 
leverantörer av metallkoncentrat och återvinningsmaterial.

Energipriser Energi står för cirka 16 procent av rörelsekostnaderna och 
förändringar i energipriser kan få stora resultateffekter.

I Sverige och Norge har Boliden långa elavtal med trögrörliga 
prisklausuler. I Finland och på Irland är avtalsportföljen kortare 
och Boliden är mer exponerad mot marknadspriser och föränd-
ringar i energipriset påverkar därmed rörelseresultatet. Boliden 
bevakar möjligheten att ingå längre avtal om och när sådana 
möjligheter erbjuds. Boliden fortsätter att delta i samarbets- 
projekt som syftar till att säkra långsiktigt konkurrenskraftig 
kraftproduktion.

FINANSIELLA RISKER 
Boliden har en centraliserad finansfunktion som hanterar finansiella risker med undantag av kreditrisker i kundfordringar. Finansfunktionens uppgift är att stödja 
ledning och operativa enheter på moderbolags och koncernnivå. Detta leder till god intern riskkontroll samt ekonomiska och administrativa stordriftsfördelar. 
 Finansfunktionen är ansvarig för att identifiera och på ett effektivt sätt begränsa koncernens finansiella risker i linje med den av styrelsen fastställda finans-
policyn. 

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valuta och 
metallprisrisk

Prisvillkoren för Bolidens produkter bestäms i huvudsak 
på råvarubörser såsom London Metal Exchange (LME) för 
basmetaller, organisationen London Bullion Market Association 
(LBMA) för ädelmetall samt valuta och penningmarknaden. 
Bolidens produkter prissätts i stor utsträckning i USD och 
valutakursförändringar mellan USD och SEK respektive EUR 
har således stor påverkan på Bolidens resultat och kassaflöde. 
Koncernens valuta och metallprisexponering omfattar transak-
tionsexponering och omräkningsexponering:

Transaktionsexponering:
Bolidens transaktionsexponering utgörs dels av bindande 
åtaganden, dels av prognostiserade kassaflöden.

Exponering vid bindande åtaganden
Denna exponering uppkommer när Boliden åtar sig att med-
verka i en transaktion till fast värde och som inte samtidigt kom-
penseras av en transaktion i motsatt riktning av motsvarande 
storlek och karaktär. Koncernen köper metaller i form av råma-
terial som bearbetas till förädlade metaller, där anskaffnings-
priset på råmaterialet samt valutakurserna kan skilja sig från 
det slutliga försäljningsvärdet. Sådana skillnader uppstår som 
en följd av variationer i storlek, inköpstidpunkt, bearbetning och 
försäljning. Vidare erhåller vissa kunder fasta försäljningspriser 
i olika valutor, som ibland fastställs lång tid före leverans.

Exponering vid prognostiserade kassaflöden
Exponering uppkommer genom att betydande delar av kon-
cernens framtida intäkter, främst de som rör utvunnen metall 
samt smältlöner och raffineringslöner, påverkas av fluktuatio-
ner i metallpriser och valutakurser.

Baserat på kvartalsvis inrapportering av koncernbolagens plane-
rade exponering från metallproduktion, växelkurser och räntor 
beräknas koncernens totala känslighet för nämnda faktorer, 
se tabell över känslighetsanalys nedan. Med information om 
känsligheter för marknadsförändringar som grund kan effekter 
från olika marknadsscenarion kvantifieras och utgöra ett underlag 
för hantering av finansiella risker samt rapporteras till styrelse, 
ledning och marknad.

Transaktionsexponering vid bindande åtagande säkras med un-
dantag för smältverkens processlager. Exponering vid prognostise-
rade kassaflöden säkras i normalfallet inte i enlighet med Bolidens 
policy. Se även avsnitt under marknads och affärsrisker ovan.

Bolidens policy är att risker från exponering vid bindande 
åtaganden ska säkras fullt ut, med undantag för processlager 
i smältverken, se även ovan under marknads och affärsrisker. 
Genom att teckna terminskontrakt säkerställer koncernen att 
försäljningen baseras på det pris och den valutakurs som gällde 
vid inköp av det ingående råmaterialet eller vid tecknande av ett 
försäljningsavtal till fast pris. Terminskontrakten säkringsredo-
visas som verkligt värdesäkringar i resultaträkningen.

Boliden genomför kontinuerligt beräkningar av hur föränd-
ringar på metall och valutamarknader påverkar koncernens 
framtida finansiella ställning, se nedan tabell känslighetsanalys 
på rörelseresultatet. Bolidens policy är att inte metallprissäkra 
och valutakurssäkra koncernens framtida intäkter vid normala 
affärsförhållanden. För att begränsa risker i vissa situationer 
kan dock Boliden säkra del av prognostiserade kassaflöden. Vid 
t.ex. stora investeringar eller investeringar i gruvor med kort 
livslängd kan det finnas särskilda motiv för att begränsa finansiella 
risker. Koncernen kan teckna termins och optionskontrakt för att 
metallpris och/eller valutakurssäkra kassaflöden från prog-
nostiserad metallförsäljning. Derivaten säkringsredovisas som 
kassaflödessäkringar i Övrigt totalresultat. På sidan 58 finns en 
känslighetsanalys av hur Övrigt totalresultat påverkas av en värde-
förändring på finansiella derivat (kassaflödessäkringar).

Introduktion Verksamheten
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KÄNSLIGHETSANALYS  
Rörelseresultat ej beaktande av utestående derivat
I tabellen nedan visas en uppskattning av rörelseresultatpåverkan från 
förändringar i marknadsvillkor för ett år framåt. Påverkan är räknad från 
balansdagsvillkor per den 31 december 2015 och baseras på prognosticerad 
metallförsäljning. Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av metallpris och 
valutakurssäkringar utöver transaktionssäkringen för bindande åtaganden. 
Den beaktar inte heller påverkan från omvärdering av smältverkens process-
lager. Analysen omfattar inte antaganden om faktorer som kostnadsinflation, 
avvikelser i produktionsutveckling och makroekonomiska förhållanden. Start-
punkten för beräkning av effekter från en 10-procentig metallprisförändring 
är det så kallade ”cashprice” på LME eller LBMA den 31 december 2015. 
Motsvarande startpunkt för förändring av värdet på USD är spotkurser per 
samma datum. För smält och raffineringslöner gäller effekten från föränd-
ringar i förhållande till genomsnittsnivån under det fjärde kvartalet.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valutarisk Omräkningsexponering
Vid omräkning av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet till 
svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakurs-
förändringar, vilken påverkar övrigt totalresultat i koncernen.

I enlighet med Bolidens finanspolicy elimineras ej effekten av 
omräkningsexponering (s.k. egetkapitalsäkring). Om externt upp-
låningsbehov i koncernen är större än interna lån styrs överskju-
tande andel upplåningsvaluta så att valutorna i tillgångsmassan 
möts. Huvudsakliga lånevalutor är EUR, SEK och NOK.

Ränterisk Förändringar i marknadsräntor påverkar koncernens resultat 
och kassaflöden. Hur snabbt en förändring i räntenivåerna 
får genomslag på koncernens finansnetto beror på lånens 
räntebindningstid.

Bolidens finanspolicy ger utrymme för en genomsnittlig ränte-
bindning upp till tre år. Koncernens låneportfölj har per 31 
december 2015 en genomsnittlig räntebindning om 0,5 (0,8) år. 
För att förlänga räntebindningstiden används ränteswappar.

KÄNSLIGHETSANALYS

MSEK 2015 2014

Förändring av metallpriser +10 % 1)

Rörelsere-
sultat

Finans-
netto Skatt

Eget 
kapital

Rörelsere-
sultat

Finans- 
netto Skatt

Eget 
kapital

Koppar 410 5 –91 324 480 8 –107 381

Zink 500 7 –111 395 620 10 –139 492

Bly 105 1 –23 83 100 2 –22 79

Guld 210 3 –47 166 200 3 –45 159

Silver 160 2 –36 126 155 3 –35 123

Förändring av valutakurser +10 %

USD/SEK 1 035 13 –231 818 1 160 19 –259 920

EUR/USD 520 7 –116 411 560 9 –125 444

USD/NOK 115 1 –26 91 115 2 –26 91

Smältlöner +10 %

TC/RC koppar 120 2 –27 95 100 2 –22 79

TC Zink 55 1 –12 43 40 1 –9 32

TC bly –15 0 3 –12 –15 0 3 –12

Förändring av marknadsränta med +1 % 2) –57 12 –44 –77 17 –60

Omräkningsexponering nettoinvesteringar i utländsk verksamhet , valutakurs +10%)3)

NOK/SEK 156 157

EUR/SEK 572 501

Effekt från ränta +1%, guld +10%, USD/SEK +10%)4)

Räntederivat, Ränteswappar 15 40

Metallderivat, Guldterminer –67 –116

Valutaderivat, USD/SEK –55 –131

1) Bygger på prognosticerad försäljning ett år framåt.
2) Bygger på utgående låneportfölj exklusive ränteswappar per 31/12.
3) Bygger på utgående balanser vid 31/12.
4) Bygger på utestående derivat per 31/12.
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KÄNSLIGHETSANALYS  
Övrigt totalresultat med beaktande av utestående derivat
I tabellen nedan lämnas en uppskattning av effekten på övrigt totalresultat 
(intäkts och kostnadsposter inklusive omklassificeringsjusteringar som inte 
 redovisas i resultatet), före skatt, från värdeförändringar på utestående 
derivat baserat på balansdagspriser per 31 december 2015. 

Värdeförändringar på finansiella derivat avseende bindande åtaganden 
och omräkningsexponering får netto mycket begränsad eller ingen effekt på 
resultatet eller övrigt totalresultat. Tabellen nedan omfattar således effekter 
från värdeförändringar av derivat som är avsedda att möta koncernens prog-
nostiserade exponering.

FORTS. FINANSIELLA RISKER 
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Introduktion Verksamheten

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Refinansierings 
och likviditetsrisk

Risk att inte erhålla relevant finan-
siering eller inte möta betalnings-
förpliktelser som en följd av otillräck-
lig likviditet.

Boliden begränsar refinansieringsrisken genom god spridning av motparter, finansieringskällor 
och löptider på låneskulden. Boliden skapar tillfredsställande betalningsberedskap i form av 
outnyttjade kreditfaciliteter med marknads och verksamhetsanpassad låneduration. Behov av 
refinansiering ses regelbundet över av Bolidens finansfunktion. Refinansieringsbehovet är fram-
för allt beroende av marknadsutveckling och investeringsplaner. Låneavtalen innehåller vissa 
definierade nyckeltal som Boliden måste uppfylla för att undvika förtida inlösen. En försämring 
av den globala konjunkturen kan medföra ökade risker avseende resultatutveckling och finansiell 
ställning och konflikt med lånevillkor. Under 2015 har Boliden uppfyllt samtliga lånevillkor.  

Genomsnittlig löptid på totala låneramar var 2,4 (3,4) år vid årets utgång vilket är i enlighet 
med fastslagen policy. Per 31 december 2015 uppgick Bolidens betalningsberedskap till 6 514 
(5 847) MSEK, bestående av likvida medel och outnyttjade bindande kreditlöften längre än ett 
år. Boliden har en struktur av cash pools som ger möjlighet till central överblick av likvidflöden 
och effektiv hantering av koncernens likviditet.

Kredit och 
motpartsrisk

Kreditrisker i finansiell verksamhet 
Kredit och motpartsrisk avser risken 
att motparten i en transaktion inte 
kan fullgöra sitt åtagande och där-
med åsamkar koncernen en förlust. 
Bolidens finansiella exponering för 
motpartsrisk uppstår främst vid 
handel med derivatinstrument.

Kreditrisker i kundfordringar 
Risken att koncernens kunder ej 
uppfyller sina åtaganden utgör en 
kreditrisk.

Bolidens finanspolicy stipulerar kreditbetyg A vid ingång av affär enligt Standard & Poor’s samt 
maximal placering av likvida medel per motpart. Kreditkvalitet och motpartsspridning för deri-
vaten anses ha varit god under 2015. Två av Bolidens finansiella motparter hade A– respek-
tive BBB+, och uppfyllde inte finanspolicyns gränsvärden vilket har godkänts av styrelsen. Per 
den 31 december 2015 uppgick kreditrisken i derivatinstrument till ett marknadsvärde om 
264 (406) MSEK, vilket avser de fordringar Boliden har mot externa motparter. 

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder regleras under ISDA-avtal (International 
Swaps and Derivatives Association) vilka hanterar både kvittning mellan kontrakterade 
motparter under löpande verksamhet och vid specifika omständigheter såsom utebliven 
betalning. Vid löpande verksamhet nettoredovisar Boliden marknadsvärden i samma valuta 
med en och samma motpart som har förfall samtidigt och överskjutande belopp betalas av 
den part som är skyldig mest. Vid avtalsbrott avslutas alla utestående förpliktelser som om-
fattas av ISDA-avtal. I merparten av ISDA-avtalen betalas utestående summa av den motpart 
som är skyldig mest.

Kreditrisker hanteras genom en fastställd kreditbedömningsprocess, aktiv kreditbevak-
ning, korta kredittider samt dagliga rutiner för betalningsuppföljning. Vidare bevakas 
fortlöpande erforderliga reserveringar för osäkra fordringar. I övrigt är koncentrationen av 
kundfordringarna låg och kredittiderna korta. Kvaliteten på kundfordringarna bedöms vara 
mycket god. Nedskrivningar på utestående kundfordringar per den 31 december 2015 
förekommer endast till begränsade belopp och har historiskt varit obetydliga. Se även not 19 
sidan 94, om kundfordringar. Kreditförsäkringar används i vissa fall.

Risk management 
och försäkring

Risken för skador som orsakar 
ekonomisk förlust.

Risk Managementfunktionen i Boliden har som mål att minimera den totala kostnaden 
för koncernens skaderisker. Det sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skade-
förebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom att införa 
och utveckla koncerngemensamma försäkringslösningar.

Finansiell rapportering Risk för felaktig finansiell och opera-
tionell rapportering.

Boliden har en väl fungerande internkontrollstruktur. Kontrollfunktioner finns såväl lokalt 
på enheter som på affärsområden och huvudkontor. Alla arbetar inom ett koncern-
gemensamt internkontrollramverk avseende finansiell rapportering, baserat på COSO. 
Årligen testas kontroller inom ramverket såväl internt som av externa revisorer. De 
interna testerna har även lett till kunskaps och erfarenhetsöverföring mellan avdelningar 
och enheter.
Den operationella rapporteringen följs upp och kontrolleras av koncernens controller-
funktion, vilken har ett nära samarbete med de lokala enheterna och affärsområdena.

ÖVRIGA RISKER

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Legala risker Boliden bedriver en omfattande verk-
samhet och kan i samband därmed 
bli involverad i tvister och rättsliga 
processer. Vidare är Bolidens olika 
verksamheter i stor utsträckning 
tillståndspliktiga och föremål för om-
fattande miljö och annan reglering. 
Fortsatt verksamhet är i stor ut-
sträckning beroende av att befintliga 
tillstånd kan behållas/förnyas och av 
att nya tillstånd kan erhållas.

Boliden bevakar kontinuerligt rättsutvecklingen inom relevanta områden och implemente-
rar, följer upp och säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. Inom bland annat 
miljörättens område deltar Boliden aktivt genom medlemskap i bransch och intresseorga-
nisationer, lobbyverksamhet, föredrag och utbildningsinsatser för beslutsfattare och andra 
intressegrupper. 

Information om rättsliga processer och tvister ges i not 30, sidan 102.

Politiska risker Politiska beslut kan få effekter i Sverige 
och de länder där Boliden och Bolidens 
affärspartners bedriver verksamhet.

Boliden och branschorganisationer är aktiva i lobbyarbete och är ofta remissinstans inför 
kommande politiska beslut som rör Bolidens verksamhet.

Förtroendeskadliga 
risker

Boliden kan drabbas av förtroende-
skadliga händelser då exempelvis 
leverantörer, kunder och/eller 
anställda inte uppfyller de krav på 
miljö, kvalitet, etik etc. som Boliden 
lever efter.

Inom ramen för Bolidens CR-arbete genomförs utvärderingar av kunder och leverantörer, 
Bolidens affärspartners, innan samarbete inleds. Detta görs bland annat genom en så 
kallad EBPchecklist, Evaluation of Business Partners. Vid behov utförs även revisioner hos 
kunder och leverantörer för att säkerställa en nivå som ligger inom Bolidens kravbild. Vid 
avvikelser kan samarbetet avbrytas.

Boliden har en krisledningsgrupp med rutiner för att hantera kriser. Dessa inkluderar 
intern och extern kommunikation samt juridiskt bistånd.
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