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Fredriksons hållbarhetsarbete grundar sig på FN:s Global Compact som 
omfattar tio företagsprinciper och bygger på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänsk-
liga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot 
korruption. Fredriksons stödjer målen i Agenda 2030.

För Fredriksons innebär hållbarhet att ta ansvar för hur verksamheten 
påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 
Vi arbetar aktivt med effektivitet i alla led och optimerar disponerandet av 
våra resurser för att uppnå lönsamhet. 

För att nå framgång tror vi på starka relationer, som grundar sig på lång-
siktighet och delaktighet. Genom utveckling av våra medarbetare samt 
genom att kontinuerligt arbeta med tekniska förbättringar säkerställer vi att 
våra processer och produkter får minsta möjliga påverkan på miljön och 
människors hälsa samtidigt som vår verksamhet drivs på ett effektivt och 
lönsamt sätt.
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Social hållbarhet

Fredriksons sociala ansvarstagande delas upp i två delar - internt och 
externt. Det interna ansvarstagandet fokuserar på långsiktiga relationer 
samt delaktighet och utveckling av medarbetare. Det externa ansvarsta-
gandet återspeglas i långsiktiga samarbeten med bland annat skolor och 
Vadstena kommun.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en stor del i vårt dagliga arbete. Vår målsättning är 
att samtliga medarbetare har rätt kompetens för det arbete de ska utföra i 
enlighet med uppsatta mål.

Ledarskap
Vi arbetar aktivt med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling för våra 
ledare i syfte att skapa förutsättningar för alla medarbetare att utvecklas 
och bygga långsiktiga relationer för en hållbar verksamhet. Ett arbete om att 
förbättra den interna kommunikationen har påbörjats där bla nya rutiner för 
månatlig information tas fram.

Arbetsmiljö
Vi arbetar proaktivt för att säkerställa en bra och trygg arbetsmiljö för våra 
medarbetare genom bland annat friskvårdsbidrag och vårt samarbete med 
Gotahälsan. Vi utför även riskbedömningar, skyddsronder och medarbe-
tarsamtal för att säkerställa en bra arbetsmiljö utifrån såväl ett fysiskt och 
psykosocialt perspektiv.

Säkerhet på arbetsplatsen
Säkerhetstänkande och ett bra säkerhetsbeteende på vår arbetsplats är 
av yttersta vikt. Vi utför kontinuerligt riskbedömningar på arbetsstationer där 
eventuella hjälpmedel för att eliminera skaderisk uppmärksammas och tas 
fram. Eventuella olyckor och olyckstillbud ska rapporteras och utredas.
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Jämställdhet, mångfald
Fredriksons arbetar aktivt med en likabehandlingsplan och jämställdhetsar-
bete för att skapa ett arbetsklimat som präglas av en positiv människosyn 
och ömsesidig respekt. Mångfald ska vara ett självklart och naturligt inslag i 
vår verksamhet och innebära att alla har samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla områden oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Ansvar för lokalsamhället
Samhällsengagemang är en självklarhet för Fredriksons och något vi foku-
serar på mer under kommande år. För att säkerställa framtida kompetens-
försörjning har ett samarbete med det lokala jobb-spåret tillsammans med 
arbetsförmedlingen och Montico pågått under 2019 samt att samarbetet 
med lokala grundskolor utökats. Vi fortsätter även vårt samarbetet med 
studenter från Linköpings Universitet för att utveckla vårt miljömässiga 
hållbarhetsarbete. Vi har under åren deltagit i ett flertal olika nätverksträffar 
med vår kommun och våra politiker för att stärka vår roll lokalt och bidra till 
ömsesidig utveckling. En viktig del i vårt lokala samarbete är att stödja våra 
ungdomsidrottsföreningar såsom handboll, fotboll, hockey och bandy.
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Miljömässig hållbarhet

Samtliga medarbetare är delaktiga i vårt gemensamma ansvar att minska 
vår miljöpåverkan. Genom långsiktigt agerande och utveckling av våra 
processer och medarbetare arbetar vi för att minska vårt ekologiska fotav-
tryck och bli mer klimatneutrala.

Avfall
Som tillverkande industri har vi ett stort miljöansvar där vi bland annat arbetar 
aktivt med att minska det avfall som inte går att återvinnas eller återanvän-
das från vår produktion. Vi har under året minskat våra kassationer avsevärt 
då vi justerat i tillverkningsprocessen.

Energi
Vi har under 2019 effektiviserat vår energianvändning och investerat i ny 
belysning i delar av produktionen. I vår investeringsplan ligger flertalet nya 
maskininvesteringar där energieffektivitet förespråkas. Vi arbetar succesivt 
för att minska vår energianvändning i vår verksamhet där vi bla har installerat 
rörelsesensorer på belysning i allmänna utrymmen.

Klimatutsläpp
Fredriksons arbetar aktivt med att minska våra CO2 utsläpp där en av stra-
tegierna har varit att knyta ett samarbete med en lokal speditör som använ-
der förnybar bränsle. Utsläppet från våra företagsbilar har också minskat då 
vi investerat i bilar som kan tankas med HVO diesel samt en eltruck som 
ersatt en äldre diesel truck. Under 2019 har även en investering i ett nytt 
digitalt mötesrum skett som ett led i att minska antalet resor och externa 
möten.

PART OF THE XANO GROUP

Ekonomisk 
hållbarhet

Miljömässig 
hållbarhet

Social 
hållbarhet    

3,8,9,12 7,12,13,15 3,5,8,10

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA



Fredriksons har under många år fokuserat på långsiktig tillväxt och lönsam-
het där utveckling av processer och relationer är en viktig del. Våra medar-
betares delaktighet bidrar till en lönsam utveckling.

Affärsetik
Fredriksons arbetar för långsiktiga relationer i alla led och växer med våra 
kunder och medarbetare. I vår strategi ligger ett tydligt fokus på tillväxt med 
lönsamhet.
Uppförandekod för vår personal har upprättats och samtliga anställda har 
signerat att de tagit del av den. På leverantörssidan har en uppförandekod 
samt leverantörsmanual tagits fram tillsammans med koncernen för att sä-
kerställa ansvarstagandet i leverantörsledet.

Antikorruption
Inom Xano råder noll tollerans mot mutor och korruption. Från Fredriksons 
håll har ställning till detta tagits och nämns i företagets uppförandekod. 
Samtliga medarbetar i ledande funktion eller med något ekonomiskt ansvar, 
leverantörs kontakt eller kundkontakt har genomgått utbildning från koncer-
nen i antikorruption.

Delaktighet
I vår kommunikation med våra samarbetspartner och medarbetare strävar vi 
efter en öppenhet i enlighet med vår kommunikationspolicy som framtagits 
under 2019.
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