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Om du läser detta 
så betyder det att 
du är viktig för  

oss. Och troligtvis att vi är viktiga för dig. Det är ju  
perfekt för att ett lyckosamt hållbarhetsarbete handlar 
om teamwork. Vårt ambitiösa arbete, påverkar även ditt 
arbete och ditt resultat. Varför ska vi då arbeta med så 
viktiga frågor på var sitt håll? Med en gemensam stark vil-
ja till att bidra till en bättre värld har vi nu ett ansvar och 
en möjlighet att vara med att förbättra vår bransch. Och 
vi vet båda att det behövs fundamentala förändringar.

Med denna broschyr hoppas vi ge dig en inblick i vad  
vi gör. Men som sagt, det här är ingen enmansshow.  
De framsteg vi gör tillsammans kommer att gynna alla.

HEJ!



GREEN 
CONVENIENCE
TODAY FOR A
GREENER
TOMORROW
HÅLLBARHET SOM VÄGLEDANDE PRINCIP

Greenfood är idag en av norra Europas ledande livsmedels- 
koncerner inom hälsosam mat med cirka 1500 medarbetare och 
verksamhet i nio länder. Tack vare detta och vår omfattande 
värdekedja får även små förändringar stor effekt som kan 
göra skillnad. Vår storlek ger oss möjlighet att vara 
en positiv kraft i omställningen mot en hållbarare 
värld. Så vi har bestämt oss. Vår agenda är am-
bitiös och hållbarhet ska finnas med som en 
naturlig del i allt vi gör – och även hos våra 
partners. För vi vill vara med och bidra till en 
bättre värld. 

VAD ÄR GREEN CONVENIENCE? 
Vi fullkomligen älskar hälsosam mat. Att göra den godare. Hållbarare. 
Mer tillgänglig och mer prisvärd. Det är den passionen som driver oss 
på Greenfood. Det är ett viktigt bidrag – vi hjälper konsumenterna att 
göra hållbarare och hälsosammare val i sin stressiga vardag. Det är den 
passionen som driver oss på Greenfood. Det är ett viktigt bidrag - genom 
maten hjälper vi konsumenten att göra hållbarare och hälsosammmare 
val i sin stressiga vardag. Vi kallar det Green Convenience. 



MÖT VÅR 
HELIGA 
TREENIGHET
Struktur, spårbarhet och teamwork – det är vår nyckel till fram-
gång när vi tar oss an ett så komplext område som hållbarhet. Håll-
barhet är inget begrepp vi förhåller oss till, utan vår strävan är att 
det ska genomsyra allt vi gör. Vi är samtidigt medvetna om att det 
inte finns någon enkel lösning, men genom ett strukturerat och 
fokuserat sätt driver vi arbetet framåt. Vi på Greenfood vill vara en 
del av en grönare, mer ansvarsfull och bättre värld.

Vårt arbete tar avstamp i FN:s globala mål för en hållbar utveck-
ling, och vi har valt att fokusera på tre huvudområden.

Vi kommer fortsätta att leverera god och hälsosam mat (det är ju 
det vi gör!) och vi kommer att göra det 
med ansvar och stor respekt för 
maten, miljön och människan.



Vi är beroende av en frisk planet och ett välfunge-
rande ekosystem för att kunna odla basen till vårt 
sortiment. Därför är det så viktigt för oss att vår 

mat framställs på ett sätt där negativa miljöeffekter reduceras och mänsk-
liga rättigheter respekteras, samtidigt som de smakar gott, är nyttiga och 
gör tillvaron enklare för våra kunder. Det gäller oavsett om det är ett äpple i 
fruktdisken, färdigskurna grönsaker, en vegetarisk wrap eller en egenplock-
ad sallad i en Picadeli-disk.

MAT

Miljön spelar en av huvudrollerna i 
vårt hållbarhetsarbete. För oss är det 
självklart att arbeta för att minska vår 

miljöpåverkan i alla delar av vår värdekedja genom att arbeta systematiskt 
och ambitiöst. Det innebär bland annat att vi gör klimatberäkningar för att 
identifiera var vår största miljöpåverkan finns, prioriterar vårt arbete och re-
ducerar vårt klimatavtryck. Vi investerar i hållbarare lösningar och effektivi-
seringsåtgärder, vi ökar andelen förnybar energi, nyttjar hållbarare material 
och övergår till hållbarare transportlösningar. Arbetet med att minska kon-
cernen klimatavtryck är inte ett jobb vi kan göra själva, utan ett nära samar-
bete där vi tillsammans med leverantörer och partners arbetar för att minska 
klimatavtrycket i hela vår värdekedja.

MILJÖ

I mötet 
med såväl 
medar-

betare som leverantörer, branschkollegor och intressenter är ansvar och 
respekt viktiga ledord. Människor är vår viktigaste resurs. Det är därför vi 
strävar efter jämlikhet och mångfald och att förbättra arbets- och levnads-
villkoren inte bara för de i vår egen organisation utan för alla i vår leverantör-
skedja. Vårt mål är alltid att skapa nära samarbeten och långsiktiga relationer 
med leverantörer som delar våra värderingar och har samsyn i frågor om 
affärsetik och arbetsförhållanden, men också klimatpåverkan och andra 
miljöaspekter.

MÄNNISKA



HÄLSOSAM MAT 
– FOKUS PÅ 
VÄXTBASERAT
Green convenience today for a greener 
tomorrow. Det är vår vägledande prin-
cip eftersom vi är övertygade om att 
framtidens mat är grön. Forskning vi-
sar nämligen att växtbaserad kost ger 
lägre klimatpåverkan och tar mindre 
mark och vatten i anspråk än anima-
liska produkter. Men inte nog med det. 
Frukt och grönt är också en viktig del 
i en hälsosam kosthållning. Gott för 
både människa och planet!

MÅL
• 90% av våra egna varumärken skall 

graderas med betyg A eller B enligt 
Nutri-Score*, senast 2025.

SÅ ARBETAR VI FÖR ATT  
UTVECKLA ETT HÄLSO-
SAMT OCH HÅLLBART 
SORTIMENT
• Frukt och grönt är basen i allt vi gör 

och vårt sortiment består av 95% 
växtbaserat.

• Vi arbetar ständigt för att öka efter-
frågan av växtbaserade proteiner  
istället för animaliska alternativ. 

• Vi har tagit bort rött kött från över 
2000 salladsbarer runt om i världen. 

• Vi har bolag i koncernen som inriktar 
sig helt på växtbaserade produkter, 
till exempel Ahlströms.

• Vi arbetar för att utveckla framtidens 
hållbara sortiment, där både god nut-
rition och låg miljöpåverkan beaktas.  

• Vårt fokus ligger på att göra hälsosam 
mat mer lätttillgängligt för både kun-
der och konsumenter. Alltifrån erbju-
da färdigskurna grönsaker och fruk-
ter till sallader och smoothiebowls.

SÄKER MAT 
– GRUNDEN I ALLT 
Vi vill hjälpa människor att äta hälso-
samt, men det är en självklarhet att våra 
produkter ska vara säkra att äta. Vår 
verksamhet bygger på att kunder och 
konsumenter litar på att vi kan leverera 
kvalitetsprodukter som är tillverkade 
och hanterade enligt livsmedelssäker-
hetens regler. 

MÅL
• Alla våra leverantörer skall vara mat-

säkerhetscertifierade 

• Alla våra inköp ska göras med en le-
verantör som har signerat vår uppfö-
randekod.

SÅ ARBETAR VI MED 
LIVSMEDELSSÄKERHET
• Vi arbetar med erkända certifieringar 

som BRC Food, FSSC 22000, Global 
GAP både i vår egen verksamhet och 
i leverantörsledet. 

• Vi genomför regelbundet produkt- 
analyser och tester på inkommande gods.

• Vi arbetar regelbundet med internut-
bildning och processutveckling.

• Vi använder UV-ljus för att döda bak-
terier i vattnet som används för att 
tvätta grönsakerna.

* NUTRI-SCORE 
Nutri-Score är en märkning för livsmedel som 
informerar om produktens näringsmässiga 
kvalitet. Märkningsstandarden Nutri-Score 
visar hur bra en produkts sammanvägda 
näringsinnehåll är i en femgradig skala där A 

är bäst, till E, mätt på frukt- och grönsaksintag, 
kalorier, mättat fett, socker, salt, protein 
och fiber. Nutri-Score är i dag en vedertagen 
märkningsstandard i många europeiska länder. M

A
T



MATSVINN  
– BEKÄMPAS MED 
AI OCH CIRKULÄR 
INNOVATION
Matsvinn uppstår i alla led av livsmed-
elskedjan, till exempel inom jordbruket, 
livsmedelsindustrin, på restauranger, 
i storkök och mataffärer. Det har en 
direkt påverkan på miljön och klima-
tet eftersom produktionen av mat står 
för ungefär en tredjedel av de globala 
växthusutsläppen. Matsvinn är också 
ett stort slöseri med resurser eftersom 
en tredjedel av all mat som produceras 
i världen slängs istället för att konsume-
ras.

Greenfood har under flera år arbetat 
systematiskt för att minska matsvinn i 

SÅ ARBETAR VI FÖR ATT 
MINSKA MATSVINNET
• Vi optimerar vår livsmedelskedja och 

arbetar cirkulärt med biprodukter 
och matavfall. Identifiering av livs-
medel som riskerar att slängas sker 
tidigt i produktutvecklingsproces-
sen, för att hitta nya användningsom-
råden för dessa. En broccolistam kan 
exempelvis bli en fantastisk sallads-
ingrediens, och ett äppelkärnhus blir 
juice och smoothies med partners. 

• Vi använder en egenutvecklad AI-lös-
ning för att beställa rätt varor i rätt 
mängd till våra salladsbarer. AI-platt-
formen beräknar orderrekommen-
dationer baserat på bland annat 
planogram, aktuella lagernivåer och 
försäljningshistorik samt externa fak-
torer som väderprognoser och helg-
dagar.

• Kontinuerlig sortimentöversyn. Pro-
dukter med små volymer leder ofta till 
ökat matsvinn. Genom sortimentsa-
nalys identifieras dessa produkter så 
att vi kan vidta åtgärder.

• Förbättrade interna processer mel-
lan funktionerna inköp, lager och sälj. 
Goda processer balanserar flödet av 
varor.

• Mat som vi inte kan sälja donerar vi 
till välgörande ändamål, så maten inte 
går till spillo.

• Vi är deltagare i SAMS (Samarbe-
te för minskat matsvinn) som är en 
överenskommelse där livsmedelsak-
törer samarbetar för att identifiera 
var livsmedelsavfall och matförluster 
uppstår och var orsaken finns med 
syfte att minska svinnet.

livsmedelskedjan. Genom att utveckla 
innovativa tekniklösningar, utforska 
nya förpackningslösningar som för-
länger produkternas hållbarhet, och ge-
nom att maximera råvarornas använd-
ningsområde, kan vi minska både vår 
egen och våra kunders matsvinn.

Vi arbetar enligt ”Avfallspyramiden för 
livsmedel” som ger oss vägledning till 
hur vi skall optimera vår resursansvänd-
ning inom koncernen. Ju högre upp i 
den upp- och nedvända pyramiden, desto 
mer resurseffektivt och därmed även ett 
bättre alternativ ur miljösynpunkt. 

MÅL
• Minska matsvinn i vår egen verksamhet 

med 20% per ton såld mat senast 2025.

• Minska matsvinn i vår egen verksamhet 
med 45% per ton såld mat senast 2030.

FÖREBYGGA MATSVINN & FÖRLUSTER

RÖTA TILL BIOGAS

BRÄNNA FÖR ENERGIUTVINNING

KOMPOSTERA

DEPONERA MINST
ÖNSKVÄRT

MEST
ÖNSKVÄRT

REDISTRIBUERA ÖVERSKOTTSMAT

ANVÄNDNING SOM FODER
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SÅ ARBETAR VI FÖR ATT 
MINSKA VÅRT KLIMAT- 
AVTRYCK
• Vi har tagit bort rött kött i våra sal-

ladsbarer och ersatt dessa med andra 
alternativ med lägre klimatavtryck.

• Vi beräknar vårt sortiments klimat- 
avtryck och arbetar för att hitta alter-
nativ med lägre miljöpåverkan 

• Vi byter kontinuerligt ut förpack-
ningsmaterial mot annat med lägre 
klimatpåverkan. 

• Vi arbetar för att säkerställa att vårt 
sortiment är hållbart och möter fram-
tidens hårda krav, där både god nutri-
tion och låg miljöpåverkan beaktas. 

• Vi investerar i Greenhouse 2 – en ny 
toppmodern anläggning för livsmedel 
och logistik med fokus på teknik och 
hållbarhet. 

• Vi ställer om till förnybar energi, 
bland annat genom att investera i yt-
terligare två solcellsparker. 

• För att minska transporternas kli-
matpåverkan ökar vi nyttjandegra-
den genom bättre optimerade laster 
och samkörning mellan bolag.

• Vi förändrar vår logistikflotta, dels 
genom att byta till lastbilar med lägre 
klimatpåverkan dels genom att skifta 
till elbilar.

MINIMALT 
KLIMATAVTRYCK
I FN:s klimatpanels nya rapport, nu 
godkänd av 195 regeringar däribland 
Sveriges, enas internationella forska-
re om att vi kan stanna vid 1,5 graders 
global uppvärmning om rätt åtgärder 
sätts in snabbt. Därför krävs tuffa åt-
gärder och ambitiösa klimatmål – från 
alla aktörer, på alla nivåer och inom alla 
näringslivssektorer. 

Greenfood ska vara en del av det globa-
la gemensamma arbete som pågår för 
att nå målen och därför har vi anslutit 
oss till Science Based Targets Initiati-
ve.1 Detta åtagande ska tydliggöra vår 
resa mot en ännu hållbarare verksam-
het, samt sätta klimatmål i linje med 
vad vetenskapen säger behövs för att nå 
Parisavtalets 1,5 graders mål.

MÅL
• Minska klimatutsläpp från Scope 1 

och Scope 2 med 55% per ton såld mat 
till 2025.

• Definiera vetenskapliga  CO2-utsläpps- 
minskningsmål och bli validerad av 
SBTi senast oktober 2023.

1 SCIENCE BASED TARGETS 
INITIATIVE: 
Science Based Targets initiative (SBTi) är en 
global standard som hjälper företag sätta klimat-
mål i linje med vad vetenskapen kräver för att nå 
Parisavtalet, och därmed undvika att den globala 
uppvärmningen överstiger 1,5 grader. SBTi är ett 
samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, 
World Resources Institute och WWF.

2 GREENHOUSE  
– FRAMTIDENS  CENTER: 
Greenhouse – framtidens  toppmoderna 
livsmedels- och logistikcenter. En anläggning 
som kommer ligga i framkant inom energi- och 
miljöeffektivitet, bland annat genom effektiva 
kylsystem och modern värmeåtervinning, samt 
en solcellsanläggning som kommer täcka delar av 
verksamhetens elbehov. Anläggningen kommer 
stå klart Q2 2023.



VATTEN 
Vatten är en råvara som är oerhört vik-
tig i hela vår värdekedja, framförallt i 
leverantörskedjan där vattenförbruk-
ningen används i odling; livsmedels-
produktionen står för cirka 70 procent 
av den globala vattenanvändningen. 
I vår egen verksamhet är det produk-
tionsanläggningarna som både förbru-
kar och släpper ut mest vatten. Tätt 
kopplad till vattenfrågan är kvalitet, 
säker hantering av råvaror samt till-
lagning. Vatten är viktigt för att kunna 
skölja råvaror men det används även till 
beredning av produkter som till exem-
pel kokning av pasta eller gryn.   

CIRKELN MÅSTE SLUTAS: 
Tillgång till återvunnen livsmedelsklassad plast 
är idag begränsat och återvinningen måste 
förbättras mot vad den är i dag. Vi köper idag 
återvunnen och förnybar plast men det är inte 
alltid det går då utbudet är begränsat. Vi är 
ändå positiva, det händer otroligt mycket inom 
området.  och ett viktigt bidrag vi har är att 
säkerställa att samtliga av våra förpackningar 
är återvinningsbara. Men för att cirkeln skall 
slutas så behövs utvecklingen av effektiv avfalls-
hantering- och återvinningssystem  tillsam-
mans med avancerade återvinningstekniker.

• Vi byter ut fossilbaserad plast till mil-
jövänligare material gjort på förnyba-
ra råvaror, t ex har vi bytt plasttråg till 
papptråg på flera olika produktkate-
gorier. 

• Vi ökar återvinningsbarheten för 
våra förpackningar  

• Vi samarbetar tätt med våra leveran-
törer för att utveckla morgondagens 
förpackning samtidigt som våra håll-
barhetskrav (på förpackningarna) 
blir allt högre.

SÅ ARBETAR VI FÖR 
EN HÅLLBAR VATTEN- 
ANVÄNDNING
• Vi förhåller oss till WWF Water 

Stewardship steps

• I vår egen produktion fokuserar vi på 
vattenbesparingsåtgärder genom att 
ta fram tydliga målnivåer samt tydlig-
göra ansvarsfördelning och roller.

• I leverantörsledet arbetar vi för att 
utveckla både vår egen och våra leve-
rantörers kunskaper om vattenstress 
och hur vi kan göra för att minska vår 
påverkan i olika regioner.

• Vi har installerat automatiska valv på 
produktionslinjer för att minska vat-
tenförbrukningen.

• Vi har installerat vakuumdamsugare i 
produktion för att separera biologiskt 
avfall från returvatten så vattenhante-
ring optimeras. 

• Vi har förbättrat övervakningen av 
temperaturkontroll samt vattenför-
brukning. 

• Vi har installerat digitala funktioner 
för att kunna följa vart överflödigt 
vatten tar vägen för att vidta effekti-
viseringsåtgärder. 

• Vi påverkar genom nätverk som 
adresserar vatten-frågan och verkar 
för förbättrad vattenhantering i leve-
rantörsledet. T ex så sitter Greenfood 
med i Peru Round Tables.

• Vi har installerat snålspolande vat-
tenslangar.

MILJÖVÄNLIGARE 
FÖRPACKNINGAR
Förpackningar är viktiga ur många 
perspektiv. En bra förpackning skyd-
dar och förlänger hållbarheten på pro-
dukter och minskar matsvinnet, men 
de har också en miljöpåverkan. Därför 
ska alla Greenfoods förpackningar vara 
så hållbara som möjligt, med bibehållen 
funktionalitet. De senaste åren har vi 
utvecklat miljövänligare förpackningar 
och arbetet börjar redan när vi utveck-
lar nya produkter, där vi omprövar tidi-
gare förpackningar och försöker hitta 
nya hållbarare förpackningslösningar. 
Antingen genom att reducera mängden 
förpackningsmaterial, byta till åter-
vunnen eller förnybar råvara samt att 
göra förpackningarna återvinningsba-
ra.

MÅL
• Minska vår plastanvändning med 

50% i våra egna varumärkens förpack-
ningar senast 2025.

• 100% återvinningsbara förpackning-
ar senast 2025.

• 80% i våra egna varumärkens förpack-
ningar ska vara gjorda av 100 procent 
återvunnet eller förnybart material 
senast 2025.

• 100% av våra egna varumärkens för-
packningar skall vara gjorda av 100% 
förnybar eller återvunnen råvara se-
nast 2030.

SÅ ARBETAR VI MED 
FÖRPACKNINGAR
• Vi minskar plastanvändandet genom 

en rad åtgärder. Till exempel har vi tagit 
bort kniven i salladsbesticksatserna, vi 
byter till plastfria Picadelilock, vi  har 
tagit bort onödiga lock på våra konsu-
mentprodukter och bytt pall-plast till 
resurseffektivare variant som kräver 
mindre material.  

• Vi byter till återvunnet material,                 
t ex har Daily Greens banankartonger 
bytts ut mot nya med 100% återvun-
net material.  



SOCIALT ANSVAR 
I LEVERANTÖRSLEDET
Vi är övertygade om att vi gemensamt 
med våra leverantörer kan bidra till 
förbättrade arbetsvillkor, ökat miljö-
ansvar och vi arbetar gärna tillsam-
mans med våra leverantörer i detta 
arbete. Vi har en uppförandekod som 
är framtagen av Amfori Business So-
cial Compliance Initiative (BSCI). Det 
är en global organisation som arbetar 
för socialt ansvar och ställer krav på 
allt från råvaruframställning till färdig 
produkt. Uppförandekoden bygger på 
FN:s och andra internationella organs 
konventioner om mänskliga rättig-
heter. När en leverantör signerar vår 
uppförandekod förbinder de sig till att 
kontinuerligt arbeta för att förbättra 
arbetsvillkoren för sina medarbetare.

Att genomföra revisioner och göra 
besök hos utvalda leverantörer är vik-
tigt. På dessa granskar vi bland annat 
arbetsförhållanden, löner och efterlev-
nad av mänskliga rättigheter hos våra 
leverantörer. Vår grundinställning är 
alltid att vara med och utveckla en leve-
rantör. Därför är målet alltid att när en 
leverantör inte lever upp till våra krav 
så påtalar vi de brister vi ser och stöttar 
sedan leverantörerna för att förbättra 
sig, så att de kan nå den nivå som krävs 
för att bli godkända i våra utvärderingar.

MÅL
• 100% våra inköp ska göras med en le-

verantör som har signerat vår uppfö-
randekod, senast 2025.

• 100% av Greenfoods egna varumär-
kesleverantörer skall inneha en 
social certifiering, eller 
vara en del av ett god-
känt tredjeparts cer-
tif ieringssystem 
senast 2025.

SÅ ARBETAR VI MED 
SOCIALT ANSVAR 
I LEVERANTÖRSLEDET
• Alla våra livsmedelsleverantörer ska 

signera vår uppförandekod för leve-
rantör som bl. a rör arbetsvillkor, för-
bud mot barnarbete och nolltolerans 
mot korruption. 

• Vi är medlemmar i Amfori BSCI, ett 
världsledande initiativ för socialt an-
svarstagande och hållbara arbetsvill-
kor i globala leverantörskedjor.

• Vi internutbildar vår personal för att 
stärka med såväl kunskap som möjlig-
het till att göra bättre kravställningar. 

• Vi använder oss av en riskanalysmo-
dell, där leverantörer bedöms utifrån 
bland annat  aspekter som rör socialt 
ansvar. Den ger oss möjlighet att iden-
tifiera var potentiella risker ligger och 
förstärka vårt arbete med dessa leve-
rantörer.

M
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ARBETS- 
FÖRHÅLLANDE 
I EGEN  
ORGANISATION
Vår framgång är beroende av våra en-
gagerade och kunniga medarbetare 
som trivs på jobbet. Vår kultur bygger 
på tillit och respekt och vi vill vara en 
inkluderande arbetsplats där alla våg-
ar göra sin röst hörd. Genom att lyssna 
på varandra, lämna återkoppling och 
ta individuellt ansvar bygger vi vår fö-
retagskultur och skapar en arbetsplats 
där medarbetare trivs.

Vi har en intern uppförandekod och en 
likabehandlingspolicy. Dessa är viktiga 
styrdokument som ska hjälpa oss driva 
vår verksamhet på ett sätt som är ärligt 
och ansvarsfullt för individen, affären 
och omgivningen. Vi eftersträvar en 
transparant företagskultur där etiska, 
sociala och miljömässiga frågor disku-
teras öppet.

MÅL
• Greenfoodbolagen ska i medar-

betarundersökningarna uppnå en 
grön score inom mätområdena Sa-
tisfaction, Management och Equal 
opportunitets, enligt Greenfoods ut-
värderingsmodell (inom koncernen 
används olika undersökningsmetoder)

• Medarbetarundersökningarna ska ha 
en svarsfrekvens på 90 % genom hela 
organisationen senast 2025. 

• 40/60 könsfördelning för personer 
med personalansvar senast 2025.

• 40/60 könsfördelning i våra lednings-
grupper senast 2025. 

• Alla medarbetare ska ha signerat Gre-
enfoods uppförandekod.

SÅ ARBETAR VI FÖR 
ATT SKAPA GODA 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
• Vår uppförandekod vägleder oss i allt 

vi gör. Den hjälper oss att fatta rätt be-
slut i vardagen – beslut som påverkar 
oss alla och som gör både vår arbets-
plats och omvärld lite bättre. 

• Vår personalhandbok, tydliga ar-
betsbeskrivningar och regelbundna 
avstämningar är viktiga verktyg i vår 
strävan efter att skapa en god arbets-
miljö.

• Vi arbetar med kompetensutbildning 
inom flera områden, bl a hållbarhet.

• Vi utvecklar vårt rekryteringsför-
farande för att attrahera och nå 
människor med olika bakgrunder.

• Vår likabehandlingspolicy inkluderar 
frågor som rör arbetsvillkor, möjlig-
heter att förena föräldraskap med ar-
bete, löner, rekrytering & befordran 
samt utbildning & kompetensutveck-
ling. 

• Vår visselblåsarfunktion kan man 
vända sig till anonymt om man vill an-
mäla missförhållanden eller oegent-
ligheter. Givetvis är det en oberoende 
aktör som ansvarar för funktionen.

• Vi har ledarutbildning för att stärka 
upp dagens samt framtidens ledare.
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 broschyren från pärm till pärm? Du är en stjärna och stjärnor gillar vi!


