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Hållbarhetsrapport Unisport Sverige AB 
 

Inledning 
 

Enligt 6 kap. 10 § i Årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen för ett företag innehålla en 

hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av nedan villkor.  

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 

till mer än 175 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 

till mer än 350 miljoner kronor. 

 

Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av 

verksamheten" inom följande områden: miljö, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga 

rättigheter, och motverkande av korruption.  

Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2021 för Unisport Sverige AB, som ingår i Unisport-Saltex-

koncernen. Det är styrelsen för Unisport Sverige AB som är ansvarig för hållbarhetsrapporten och att den är 

upprättad i enlighet med Årsredovisningslagens 6:e kapitel.  

Hållbarhetsrapporten är ett komplement till årsredovisningen för Unisport Sverige AB.  

 

Vi beskriver vår affärsmodell och redogör för hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen. Vi beskriver vår 

påverkan på ovan områden och identifierar hållbarhetsrisker och hur de hanteras.   

Unisport Sverige AB bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att ta ett miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt ansvar. Unisport Sverige AB är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.  
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Unisport Sverige och hållbarhet 
 

HÅLLBARHET bygger på tre grundpelare; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar och dessa prioriteringar 

behöver vara i balans. Man kan även lyfta in en fjärde dimension, kulturell hållbarhet eller välfärd.  

Det kan diskuteras huruvida kulturell hållbarhet är en fjärde grundpelare, har en stödjande roll för övriga 

dimensioner, eller en mer allomfattande roll där kulturen står för ett sätt att leva och som rymmer de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna. Oavsett hur man väljer att tolka hållbarhetsbegreppet så 

syftar hållbarhetsarbetet till att öka det positiva värdeskapandet för såväl det enskilda företaget, för 

människan, för planeten och för den kulturella välfärden – en hållbar utveckling.                                

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att  

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”1  
 

    

Vi måste tänka FRAMTID och då behöver vi ha:  

 

- ett ekosystem i balans,  

- trygga, säkra och hälsosamma arbetsplatser,  

- fungerande samhällsstrukturer.   

 

Hållbarhet handlar om ett socialt ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att skapa långsiktigt 

hållbara värden för våra olika intressenter t.ex.; samhället, våra kunder, anställda, och leverantörer. För oss 

som marknadsledande i branschen är fokus på hållbarhet en självklarhet. Vi har ett centralt förankrat 

hållbarhetsarbete i koncernen som jobbar med hållbarhetskraven, och Unisport Sverige har representanter i 

detta hållbarhets-team. 

 

 
1 Definition av hållbar utveckling i den s.k. Brundtlandrapporten (skrevs på uppdrag av FN 1987). 
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Nedan bild visar FN’s globala mål och därunder anges de mål som har en tydlig koppling till vår verksamhet.   

 

 

 

 

Mål 3, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Unisport bidrar till ett 

hälsosammare samhälle genom att få människor att röra på sig. Vårt motto: ”Live to move. Move to live. ” Vi 

följer regelbundet våra medarbetare genom medarbetarundersökningar och de krav som ställs i vår   ISO 

45001-certifiering. 

Mål 8, alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk 

tillväxt. Som grund finns Unisports Uppförandekod som gäller såväl medarbetare som samarbetspartners och 

leverantörer, och som belyser att vi stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga 

rättigheter. 

Mål 12, säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Vi försäkrar oss om 

att produkterna uppfyller olika lagstiftningar, följer upp så leverantörerna uppfyller såväl våra miljökrav som 

våra sociala och etiska krav. 

Mål 16, Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Vi följer Unisports uppförandekod 

och agerar ärligt, etiskt och lagenligt, vi tillåter inte mutor eller andra olämpliga förmåner. Vi kräver även att 

leverantörer och samarbetspartners följer uppförandekoden.  
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Affärsmodell och hållbarhetsstrategi 
 

Unisport Sverige AB ingår i Unisport-Saltex Group Oy-koncernen (org.nr i Finland: 2720775-7). Vår strategi 

baseras på ett omfattande produkt- och serviceutbud, unik kompetens och en stark position i de nordiska 

länderna för att leverera alla tjänster och lösningar från ett ställe, i enlighet med vårt one-stop-shop-koncept. 

Genom att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar får vi fler människor att använda dem, vilket 

leder till bättre hälsa i hela samhället. Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att erbjuda 

produkter och lösningar för att människor ska röra på sig.  

Unisport Sverige AB finns på följande orter med följande funktioner:   

Hjärnarp:   Försäljning, Inköp, Lager, Projekt, Service, Finans, Teknik, Produktion, HR.  

Landskrona:  Försäljning, Projekt, Marknad.  

Stockholm:   Försäljning, Projekt, Service.  

Göteborg:   Försäljning, Projekt, Service. 

Ljungaverk:  Projekt, Service. 

 

Genom vårt one stop shop-koncept erbjuder vi våra kunder nyckelfärdiga lösningar, ett komplett sortiment 

och ett omfattande servicekoncept för såväl inomhus- som utomhusaktiviteter. Vår försäljning och våra 

projekt är uppdelat på fyra affärsområden: Indoor, Outdoor, Turf, och Sports Equipment.  

• INDOOR - avser fast utrustning till inomhusaktiviteter t.ex. sportgolv, läktarstolar, ridåväggar, 

omklädningsrum, och inredning till gymnastikhallar, tex bomsystem, plintar m.m. Vi köper från 

etablerade leverantörer men den huvudsakliga delen som avser inredning till sporthallar och 

gymnastiksalar tillverkar vi sedan många år själva i Hjärnarp. Huvudsakliga kunder inom Indoor är 

entreprenörer, och även kommunerna.   

• OUTDOOR – fasta utomhusprodukter som tex. landscapingytor, fallskyddsytor, multisport-arenor, 

padel, tennis och utegym. Vi köper från ledande leverantörer inom respektive område. Kunderna är 

ofta privata aktörer, gymkedjor, idrottsföreningar och sportklubbar.  

• TURF – konstgräs, kyl- och värmeanläggningar, löparbanor, fotbollstält samt markprojekt. Vi använder 

etablerade leverantörer och köper merparten av konstgräset från ett annat bolag i koncernen som har 

egen tillverkning av konstgräs. Kunderna är primärt kommuner, ofta med koppling till 

fotbollsanläggningar.  

• SPORTS EQUIPMENT – tillbehör och lös sportutrustning som bollar, nät, rackets, plintar, bänkar etc. 

Här har vi enbart direktförsäljning och huvudsaklig försäljning kommer från kommunala ramavtal. Den 

typiska kunden är en skola som beställer material till verksamheten.  

 

Inom service och underhåll erbjuder vi sporthallsbesiktning, service av specialhallar till gymnastik, service av 

konstgräsplaner, service av ishallar, samt uppfräschning, renovering och underhåll av sportgolv.  

Merparten av vår försäljning kommer från projektsidan och det är i projektens installationer och materialinköp 

som de största kostnaderna uppstår. Vi kan vara såväl huvudentreprenör som underentreprenör och har 

tillfälliga arbetsplatser över hela Sverige.  Installationerna utförs både av vår egen personal men även genom 

samarbete med olika underentreprenörer. Vi säljer till företag och kommuner, och en viktig del av 

försäljningen är ramavtalen med kommuner. Försäljningen sker genom våra säljare eller genom vår web-
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shop.2 En stor del av vårt sortiment skickas från Unisport Sveriges lager i Hjärnarp, som är centrallager för 

koncernen.   

Som en del av Unisport-Saltex vision om att bidra till ett hälsosammare samhälle jobbar vi i Sverige med ett 

tydligt övergripande hållbarhetsmål: hälsosammare människor och miljö genom hälsosammare processer 

och produkter. Vi är stolta över att kunna skapa sportanläggningar och aktivitetsytor av hög kvalitet som även 

på ett positivt sätt bidrar till samhälle, miljö och människors hälsa och säkerhet. 

Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och våra affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt - för att vi bryr oss! 

Unisport Sverige strävar efter ett positivt samband mellan lönsam tillväxt och ökad positiv påverkan på 

företagets kunder, kollegor, samt andra intressenter, samtidigt som vår planet respekteras. Bolaget strävar 

efter att vara ett rättvist och jämlikt företag  och vi arbetar aktivt för att i värdekedjan säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna.  

 

Vår vision: ett hälsosammare samhälle 
 

Vår vision är att bidra till ett hälsosammare samhälle genom att få människor att röra på sig och genom att 

tillhandahålla lösningar som är inspirerande, säkra och miljövänliga under anläggningens och produktens hela 

livscykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://webshop.unisport.com/se_sv/  

https://webshop.unisport.com/se_sv/
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Vårt löfte: få människor att röra på sig   
 

Genom att vara med och forma och inreda attraktiva idrotts- och motionsanläggningar får vi fler människor att 

använda dem, vilket leder till bättre hälsa i samhället som helhet. Vårt fokus är att tillsammans med våra 

intressenter hitta lösningar som leder till ökad aktivitet och rörelse. Inom Unisport-koncernen jobbar vi efter 

devisen Live to move. Move to live.  

 

 

Våra värderingar 
 

Vårt arbete att få människor att röra på sig bygger på våra värderingar, att vi är:   

Inspirerande – vi letar alltid efter nästa innovation för att förbättra vår förmåga att inspirera människor och 

hjälpa dem att hitta glädje i sina aktiviteter.  

Passionerade – vi är entusiastiska och vi sätter oss in i våra kunders behov och önskemål, vi skapar de bästa 

lösningarna för dem och vi ger dem all support de behöver.  

Pålitliga – vi finns där för våra kunder och vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för dem. Att agera 

ansvarsfullt och professionellt mot våra kunder är en självklarhet för oss. 
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Grunder och ramverk för hållbarhetsarbetet 
 

Internationella och nationella principer och lagstiftning 
- deklarationen om de mänskliga rättigheterna,  

- ILOs konventioner om rättigheter i arbetet, 

- internationella miljöprinciper och avtal,  

- nationella lagar för miljö, arbetsmiljö, arbetsrätt, affärsetik m.m.  

 

Policies 
Vi har flera policies i företaget, här nämns de som framförallt relaterar till hållbarhetsarbetet. Vår miljöpolicy 

som informerar om att vi ska använda rätt metoder, material och energianvändning i våra processer och på så 

sätt arbeta kontinuerligt för att minimera påfrestningarna på miljön. Vi har vår Arbetsmiljöpolicy som berättar 

om vårt fokus på att aktivt arbeta med hälsa för att värna om våra medarbetare och säkerhet för en trygg 

arbetsplats. Unisports Uppförandekod är en koncerngemensam policy som anger de beteendenormer som 

krävs av chefer, medarbetare och representanter inom Unisport-koncernen med dotterbolag. Unisport kräver 

även att leverantörer, samarbetspartners och underleverantörer följer principerna i denna policy. Unisports 

uppförandepolicy3 är fundamental för vårt sätt att vara och agera.  

 

Kollektivavtal 
Kollektivavtalen bidrar till att arbetstagarna varken kan eller behöver bjuda under varandra för att konkurrera 

om jobb. Fasta spelregler och kollektivavtal gör att företagen i en och samma bransch konkurrerar på samma 

villkor. 

 

First Whistle - visselblåsarkanal 
Unisport öppnade en visselblåsar-kanal för hela koncernen under 2021 som kan användas för att anonymt 

rapportera misstänkta brott mot interna riktlinjer och lagstiftning. Korrigerande åtgärder, inklusive disciplinära 

åtgärder, vidtas för alla underbyggda anklagelser.4 Både interna och externa intressenter kan rapportera om 

misstänkta överträdelser. 

 

ISO-certifiering  
Vi på Unisport vill ständigt utveckla vårt arbete inom såväl kvalitet, miljö och arbetsmiljö och Unisport Sverige 

inkl dotterbolag har följande ISO-certifikat:  

- KVALITET (ISO 9001) – ständigt förbättringsarbete för att möta kundernas behov. 

- MILJÖ (ISO 14001) – minska företagets negativa påverkan på miljön och löpande förbättra 

miljöarbetet.  

- ARBETSMILJÖ (ISO 45001) – uppfylla krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens 

engagemang och medarbetarnas delaktighet.   

 
3 https://www.unisport.com/sv/code-conduct   
4 https://www.unisport.com/sv/rapporteringskanal-first-whistle   

https://www.unisport.com/sv/code-conduct
https://www.unisport.com/sv/rapporteringskanal-first-whistle
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Fairtrade-certifiering 
Unisport Sverige är Fairtrade-certifierade och har i sitt ordinarie produktsortiment flertalet Fairtrade-märkta 

sportbollar. Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare/tillverkare och 

anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

 

Medlemskap 
Vi är medlemmar i FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamling och återvinning av 

förpackningar och tidningar, samt EL-KRETSEN, för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska 

produkter samt batterier. 

 

Intressenternas krav på hållbarhet 
 

Unisport har många intressenter vad gäller vårt hållbarhetsarbete och att vi har ett ansvarsfullt företagande 

och en hållbar utveckling. Inom bolaget är det medarbetare och ägare (interna intressenter) och utanför 

bolaget är det finansiärer, kunder och slutanvändare, leverantörskedjan inklusive underentreprenörer, och 

samhället i stort (externa intressenter).  

Medarbetare, befintliga och potentiella, ställer framförallt krav på en trygg och säker arbetsplats. Detta 

uppnås genom en tydlig organisation med roller och befogenheter och kända rutiner/instruktioner. Mätningar 

görs genom regelbundna medarbetarundersökningar, uppföljning av frisknärvaro och statistik på 

olyckor/tillbud.  

Även underentreprenörer som vi anlitar har krav på en trygg och säker arbetsplats och att vi tillhandahåller 

rätt information till dem.  

Ägarna och investerare förväntar sig, utöver kraven på lönsamhet, att vi följer våra policies och uppfyller 

lagkrav, och arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor för att värdet på bolaget ska förbättras.  

Våra kunder, liksom övriga intressenter, kräver att det inte finns giftiga material i produkterna som påverkar 

vare sig människa eller miljö, samt att kraven för arbetstagarnas rättigheter och mänskliga rättigheter enligt 

ILO och FN-konventionen uppfylls genom leverantörsledet, och att vi jobbar på ett affärsetiskt sätt. 

Återkoppling från kunder kommer dels från direkta dialoger, men även i form av kundlojalitet och i resultat 

från kundundersökningar. 

Samhället har stort intresse av att vi påverkar människorna som använder produkter och anläggningar på ett 

hälsosamt vis för att stärka välfärden. För lokalsamhället är det intressant med en attraktiv arbetsgivare som 

bidrar till sysselsättning och ett hälsosamt leverne genom vårt fokus Live to move. Move to live. 
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Väsentlighetsanalys 
 

Vi för en ständig dialog med våra intressenter och har utifrån detta utformat en väsentlighetsanalys som visar 

vilka aspekter i hållbarhetsarbetet som är viktigast för våra nyckelintressenter. 

 

Baserat på input från våra intressenter och ovan väsentlighetsanalys som utgångspunkt har vi definierat nedan 

fokusområden inom hållbarhet.  

 

 

      
Täcker in:  
Våra fokusområden:  

MILJÖ MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 

ANTI-
KORRUPTION 

SOCIALT / 
PERSONAL 

Koppling 
till 
globalt 
mål: 

Live to move. Move 
to live. 

   X 3 

Miljö i fokus X    3, 12 

Hållbar arbetsgivare X X X X 3, 8, 12, 
16 

Ansvar i 
leverantörskedjan 

X X X X 3, 8, 12, 
16 

 

Ekonomisk hållbarhet är av naturliga skäl ständigt i fokus, även om det inte anges som ett eget fokusområde 

här. Förutsättningen för miljömässig och social hållbarhet är att företaget är ekonomiskt hållbart.  
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Live to Move. Move to Live.   
 

Vad innebär detta fokusområde för oss? För Unisport innebär detta att vi vill bidra till ett hälsosamt samhälle, 

och hela vår verksamhet bygger på god hälsa och välbefinnande.  

Vi lever efter mottot: Live to Move. Move to Live. Detta gäller såväl våra egna medarbetare som samhället vi 

lever i.  Vi erbjuder lösningar som leder till ökad aktivitet och rörelse och vi uppmanar även våra anställda att 

röra på sig och leva hälsosamt. Genom att tillhandahålla intressanta, stimulerande och utmanande idrotts- och 

motionsanläggningar samt utrustning till skolor, föreningar och lokalsamhällen inspirerar vi fler människor till 

att röra på sig, vilket främjar både hälsa och välbefinnande. Fördelarna med detta går långt bortom individen 

och bidrar till ett hälsosammare samhälle i stort.  

Hälsa och välbefinnande för alla individer som använder våra produkter är utgångspunkten för allt vårt 

utvecklingsarbete, både ur ett funktionalitets- och ett säkerhetsperspektiv. Därför lägger vi också stor vikt vid 

urvalet och granskningen av våra leverantörer och partners. Vi stöttar organisationer som arbetar för ökad 

aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna (exempelvis Aktiv Skola, Svenska Gymnastikförbundet, och Svenska 

Friidrottsförbundet).  

Utövaren eller användaren av våra produkter är beroende av att produkterna är säkra så att ingen olycka sker. 

Risken att någon produkt inte skulle vara säker bedömer vi som låg, vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete 

med våra leverantörer och är noga med urval av nya leverantörer. Det finns en naturlig koppling mellan 

funktionalitet och säkerhet,  i det att ju extremare utövning det handlar om desto viktigare är säkerheten. 

Genom vår egen tillverkning kan vi i detta hänseende säkerställa kvalitet och säkerheten hos produkterna. Vi 

arbetar också sedan många år med kvalitetscertifierad sporthallsbesiktning. Det innebär att vi följer 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt branschorganisationen Svenska Sikos rutinbeskrivningar som är en 

komplett och oberoende besiktningsmetodik vars syfte är att förhindra olyckor och tillbud. På så sätt bidrar vi 

till sporthallens långsiktiga säkerhet. Vi har inte haft någon känd personskada till följd av bristande säkerhet 

hos någon av produkterna som vi tillhandahållit under 2021 och 2020, inte heller tidigare.   

Vi ser ingen direkt risk i att vi påverkar lokalsamhället på ett negativt sätt, däremot ser vi omvänt att det vi 

erbjuder bidrar till en minskad risk för lokalsamhället i stort då det är ett känt faktum att ökad fysisk aktivitet 

hos individerna bidrar uteslutande till friskare individer. I samband med att vi gör säkerhetsbesiktningar så 

tillser vi att anläggningar och produkter håller rätt standard för att minimiera risken för skador. I samband med 

våra säkerhetsbesiktningar träffar vi representanter från lokalsamhället och får på så sätt en god insyn i 

frågeställningar som finns och får då möjlighet att anpassa vår verksamhet för att tillgodose morgondagens 

behov.  

Hälsa ligger i tiden och trenden är här för att stanna. Den allmänna utvecklingen går mot att vi rör oss för lite, 

pga allt fler stillasittande arbeten och digitala mötesplatser och i och med det ökar behovet av att 

hälsofrämjande aktiviteter. En risk för oss skulle vara att människor skulle börja röra på sig i mindre 

utsträckning, till följd av minskad efterfrågan för våra produkter och tjänster. Utifrån hur samhället ser ut och 

utvecklas ser vi den risken som väldigt låg. Genom Corona-pandemin har vi emellertid märkt en ökad 

efterfrågan på olika typer av nya utemiljöer, och här vill vi vara en naturlig samarbetspartner för att möta 

dessa behov. Samtidigt har vi märkt minskad efterfrågan på vissa delar av vårt sortiment eftersom 

aktivitetsytorna, framförallt inomhus, inte används i samma utsträckning. En risk kan vara om vi inte hänger 

med och anpassar oss till förändringar i efterfrågan både för egenutvecklade produkter och i det som köps in 

till vårt sortiment.   
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Med miljö i fokus 
 

Vad innebär detta fokusområde för oss? Vi kan påverka miljön och dess invånare både genom styrning av 

aktiviteterna i våra processer och genom de produkter och tjänster vi erbjuder. Genom att vara medvetna om 

hur vi påverkar vår miljö och ha hållbarhet i fokus vill vi vara med och bidra till de globala målen kring god 

hälsa och välbefinnande samt en hållbar konsumtion och produktion.  

 

Miljövänliga produkter  
 

För att kunna bidra till ovan nämnda mål är en förutsättning att vi har ett bra sortiment av miljövänliga 

produkter, detta är ett kontinuerligt arbete som vi jobbar aktivt med. Några exempel på produkter är:    

• Marmoleum Sport - Svanenmärkt sportgolv i linoleum tillverkat av naturliga råvaror. 

• Bergo Eco - svensktillverkat multisportgolv tillverkat av återvunnet material. 

• Utform utegym - tillverkat av lärk och ek från miljöcertifierade skogar. 

• Saltex BioFill – ifyllnadsmaterial till konstgräs. Biologiskt nedbrytbart, baserat på GMO-fritt förnybart 

råmaterial.  

• Saltex BioFlex - miljöanpassat infill till konstgräsplaner, till 98% naturprodukt.  

• Saltex OPG - ett 100% organiskt ifyllnadsgranulat av olivkärnor anpassat för konstgräsplaner.  

• eCork – miljövänligt ifyllnadsgranulat till konstgräsplaner, produkten är 100 % ekologisk, förnybar och 

återvinningsbar.  

• Saltex PowerPlayGround - återvinningsbara, elastiska fallskyddsplattor som läggs under konstgräset 

Active.  

• Saltex PowerPlay - sviktpad till konstgräsplane av miljösäkert material, och 100% återvinningsbart. 

 

Inom Unisport-koncernen har vi egen konstgräsproduktion genom Finlandsbaserade Saltex, en ISO-certifierad 

konstgräsproducent med FIFA Preferred Producer status och med lång historia av innovativt och miljövänligt 

tänkande. De bytte redan 2012 ut underdelen till konstgräset från SBR-latex till PU, som är 100 % 

återvinningsbart och skapar 30 % mindre avfall vid tillverkningen. De har även tagit fram ett dräneringssystem 

som effektiviserar vattenhanteringen och minskar miljöbelastningen både vid installation och användning. 

Saltex har även vidtagit åtgärder för att minska användningen av mikroplaster i branschen, exempelvis genom 

att använda bottenmattor utan fleece och utveckla konstgrässtrån som inte kräver så kallad wrapping, d.v.s. 

att man virar en fibertråd kring konstgräsknippet. Wrappingfiber som normalt används i 

konstgräsproduktionen hamnar ofta i naturen som onödigt plastavfall. Alla Saltex-system uppfyller de 

strängaste standarderna med avseende på miljöpåverkan: DIN 18035-7,  EN 12457-3 samt EN 13656.  

Samarbete är viktigt i hållbarhetsarbetet och tillsammans med en affärspartner utvecklade Saltex nyligen en 

100% elektrisk, CO2-neutral installationsmetod för konstgräs. Installering bidrar till målen för lokala, regionala 

och nationella styrande organ för att motstå klimatförändringar och övergången till ett nollutsläppssamhälle. 

 

Unisport Sverige jobbar aktivt på att öka installerade mängder av miljöanpassat granulat, vilket mäts genom 

antal installerade planer med miljöanpassat granulat. En målsättning för 2021 var att ersätta 1 000 ton 

gummigranulat med miljöanpassat material. Utfallet för 2021 blev att vi lyckades minska mängden 

gummigranulat med 750 ton, kan jämföras med 2020 då ca 500 ton gummigranulat byttes ut mot miljövänligt 

alternativ.  
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Återvinning och återanvändning 
 

Med miljö i fokus i verksamheten inkluderar även ett livscykeltänk och att vi ökar cirkulära flöden genom 

återanvändning och återvinning av produkter, Unisport erbjuder exempelvis nedan hållbara lösningar:   

• Granulatfällor - för att fånga upp och återanvända granulatet på befintliga planer i stället för att lägga 

på nytt.  

• Underhåll av befintligt granulat - vi sopar, tvättar och lägger ut befintligt granulat för att gräset ska få 

så lång livslängd och bra egenskaper som möjligt. 

• Återvinning av konstgräs - Unisport samarbetar med Re-Match, som kan separera alla komponenter i 

ett konstgrässystem och återanvända dem i konstgräsproduktion, alternativt sälja produkterna var för 

sig till andra ändamål. 

• Säkerhetsbesiktningar - viktigt ur säkerhetssynpunkt men även för att få så bra ekonomisk livslängd 

som möjligt och så liten påverkan på miljön som det går. 

• Reparationer – det finns många produkter som vi kan reparera istället för att sälja nya, tex. plintar, 

bockar, bomsystem, bänkar.  

• Reservdelar - brett sortiment av material för att kunna byta ut i stället för att enbart sälja nytt, t.ex. 

byte av målstolpar, nät, basketringar, stag. 

 

Redan i tidigt skede, vid utformning och konstruktion av konstgräsplaner, tar Unisport ett stort ansvar kring 

hantering och återvinning. Vi anser att alla komponenter i ett system måste uppfylla de allra högsta krav 

gällande miljö och hållbarhet under användningstiden. När det är dags att byta ut ett konstgräs är det viktigt 

att hanteringen av konstgräset görs på ett ansvarsfullt sätt. Antingen genom att det skickas till certifierade 

återvinningsanläggningar, att varje komponent återvinns var för sig där de gör bäst nytta, alternativt att 

konstgräset återinstalleras i sin helhet på nya områden. På så sätt säkerställs att alla befintliga komponenter i 

ett gammalt konstgräs nyttjas på bästa sätt. Både på ett hållbart och funktionellt sätt. Resultatet blir då en 

hållbar industri, ett hälsosammare samhälle och en grönare planet. 

 

När det gäller service och reparationer så finns det en risk  att nyförsäljning görs fast det skulle kunna gå att 

laga befintlig produkt. För oss som ansvarsfull samarbetspartner och leverantör finns det en hög medvetenhet 

kring möjligheten till återvinning och återanvändning.   

 

Kommentar kring mikroplastdebatten 
Den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har lagt fram ett förslag om ett totalförbud i hela EU mot bland 

annat återvunnet däckgummi som ifyllnadsmaterial. Anledningen till att EU tagit initiativ till att reglera 

användandet av SBR-gummi är att man vill minska spridningen av mikroplaster i miljön. Emellertid baseras 

förslaget till förbud på äldre resonemang som har motbevisats av verkliga mätningar av spill.5  

Unisport är involverade i den rådande mikroplastdebatten och för diskussioner på flera nivåer; direkt har vi 

haft möten med ECHA i Finland och indirekt har vi gett information och input via European Synthetic Turf 

Council (ESTC), som representerar den europeiska konstgräsindustrin gentemot EU, ECHA och Internationella 

Fotbollsförbundet (FIFA). 

 
5 Se Ecoloops studie ” Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder”, 2019 
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En konstgräsplan bidrar över tid till att återanvända däck som annars hade fått gå till förbränning. En övergång 

till exempelvis infillfria planer och med följden av en ökad däckförbränning skulle istället innebära att 

växthusgasutsläppen ökade. Användningen av SBR-gummi bidrar alltså till att däck kan återvinnas och ingå i ett 

cirkulärt system.  

 

Miljöpåverkan från våra processer 
 

Likt andra företag påverkar vi miljön och vårt samhälle genom att processerna i vår verksamhet bidrar till 

utsläpp av koldioxidutsläpp och växthusgaser; genom vår användning av kemiska produkter, det avfall som 

genereras från verksamheten m.m. Det första steget för att kunna se om vi själva kan förändra något är att 

identifiera betydande miljöaspekter för verksamheten.  

Unisport Sverige har en förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten, kemikalielistan 

med tillhörande säkerhetsdatablad finns tillgänglig för alla medarbetare. Kemikalielistan innehåller 

information om leverantör/tillverkare, användningsområde, klassificering och märkning enligt CLP, 

skyddsinformation m.m. – för att säkerställa att vi hanterar produkten på rätt sätt både för miljö och 

människa.  

När vi tittar på vår miljöpåverkan genom utsläpp till luft så minskade våra CO2-utsläpp med 2% från året före 

(sett per anställd var det oförändrat). 

 

 

 

Transporterna är den största källan till våra utsläpp, de står för 82% av våra utsläpp, varav externa transporter 

står för 43% och interna för 39%. Se översikt på våra källor till CO2-utsläpp i bilden nedanför.  
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När vi tittar på utvecklingen av våra CO2-utsläpp jämfört med 2020 noterar vi en ökning av utsläpp från 

externa transporter och en minskning från interna transporter.  

 

 

 

Utsläppen från externa transporter ökade med nästan 9% jämfört med 2020.  I början av Corona-pandemin 

(2020) såg vi en minskning av de externa transporterna, vilket kan förklaras av pandemin som medförde 

osäkerhet med längre leveranstider samt höjda priser från varuleverantörer och transportörer. Under 2021 

rådde fortfarande hårt tryck avseende höjda priser och långa leveranstider, och det var vanligare med färre 

inköpsmängder och fler antal transporter, samt fler transporter från alternativa leverantörer.  
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Vi använder stora, välrenommerade transportbolag, där miljömedvetenheten är hög. När det gäller insamlad 

emissionsdata från externa transportörer avser merparten data CO2e (koldioxidekvivalenter) dvs de inkluderar 

både CO2 och andra växthusgaser, vilket speglar verkligheten ännu bättre. 

Utsläpp från våra interna transporter minskades med -15% (fördelat per anställd -13%) jämfört med 2020. 

Även 2021 var ett pandemiår och anledningen till en nedgång kan härledas till att merparten möten hölls på 

distans. Enligt Unisports koncerngemensamma resepolicy ska vi alltid värdera behovet av att resa. Kan vi resa 

mindre sparar vi tid, pengar och miljön.  

Tidigare har CO2-utsläppen från vår elförbrukning legat på en jämn nivå, men för 2021 ökade de med +22%. 

Vår energiförbrukning kommer att följas upp under 2022 för att se om vi kan få ner energiförbrukningen, och 

därmed också utsläppen. En målsättning 2021 var att främja miljöbilar genom utbyggnad av infrastrukturen för 

elladdning. Våren 2021 installerades 8 st laddstolpar vid parkeringen vid verksamheten i Hjärnarp. Enligt vår 

tjänste- och förmånsbilspolicy finns ett krav att nya fordon ska ha max. CO2-värde på 165g/km WLTP.   

Våra avfallsmängder ökade med +38%, jämfört med en ökning på +9% året dessförinnan. Siffran per anställd är 

något högre (+40%) pga ett lägre medeltal anställda 2021. De största driftställena ligger i Hjärnarp, där vi har 

egen produktion samt centrallager, samt Landskrona där det fanns ett lager som flyttades till Hjärnarp i slutet 

av 2021. 

Ökningen i avfall kan härledas till bra försäljning samt på lagerflytten och utrensningar i samband med den. 

Kontorsverksamheten i Landskrona bytte adress i slutet av 2021 vilket också resulterade i mer avfall i samband 

med  flytten. Hjärnarp stod för en ökning på +65% i avfallsmängd, Landskronas ökning var inte lika stor (+9%), 

den stora ökningen i Hjärnarp kan bero på att leveranser började styras genom lagret i Hjärnarp och delvis på 

grund av att man skapade plats för lagerplatser till det som flyttades från Landskrona.  

Genomsnittlig avfallsfraktion för råvaror i vår produktion ligger på knappt 26% för 2021, det brukar ligga på 

ungefär samma nivå (2020: 24%).    
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Coronapandemin innebar ökade risker. Det blev svårare att få tag i transporter och de blev avsevärt dyrare, 

framförallt från fjärran länder. Då finns en risk att inblandade tvingas välja alternativa transportörer som inte 

är lika välkända och inte har samma fokus på hållbarhetsfrågor.  Men Coronapandemin har även skapat 

möjligheter, framförallt när det gäller miljöbiten. När arbetssätten har ändrats och vi har insett att det kan 

vara fördelaktigt ur många perspektiv att hålla möten på distans istället för att resa till ett fysiskt möte. Det 

sparar tid, pengar och inte minst vår miljö och även om inte alla möten kan vara digitala så bidrar ökningen av 

digitala möten till större effektivitet och en bättre miljö - vi hoppas och tror att delar av detta blir det nya 

normala inom affärslivet.  

Alla bidrar till hur vår miljö ser ut, privatpersoner, företag och organisationer, samhället – genom de beslut 

som tas och hur man agerar. Förändring börjar inifrån och det tar tid med förändring, men vi måste alla vara 

goda ambassadörer och verka för vår sak – för framtida generationers skull.  
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Hållbar arbetsgivare 
 

Vad menar vi med att vara en hållbar arbetsgivare? Förutom anständiga arbetsvillkor vill vi vara en pålitlig 

arbetsgivare för både befintlig personal och framtida medarbetare - en trygg och bra arbetsplats, där 

medarbetarna upplever välbefinnande och har möjligheter till karriärutveckling. Som arbetsgivare godtar 

Unisport arbetstagares grundläggande rättigheter enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO): 

föreningsfrihet, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten, avskaffande av tvångsarbete samt lika 

möjligheter och likabehandling. Vi accepterar inte barnarbete och kräver att våra leverantörer och 

underleverantörer följer principerna i vår gruppgemensamma uppförandepolicy.  

 

Unisport Sverige är ISO 45001-certifierade, dvs följer en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. 

Detta är positivt för såväl befintliga och potentiella arbetstagare, även våra ISO-certifieringar inom kvalitet och 

miljö ger oss konkurrenskraft på marknaden.    

 

Sjukfrånvaron har följts under många år och vi har historiskt haft låga sjukskrivningstal inom organisationen. 

För 2020 beslutades att följa utvecklingen som FRISK-närvaro istället, dvs andelen icke-sjukskrivna, vilket är 

mer inspirerande även om det i grunden ger samma information. Vårt mål är en frisknärvaro på minst 99%. För 

helåret 2020 hamnade vi på 98,1% vilket är en mycket bra siffra med tanke på coronapandemins inträde under 

början av 2020. Hösten 2020 inrättades en Riskhanteringsgrupp i organisationen för veckovis möten, med 

syfte att bevaka smittspridningen av Covid och löpande ta relevanta beslut kring åtgärder för att minimera 

smittspridning inom företaget. För 2021 ligger vi på 96,36% vilket är en bra siffra fortfarande med tanke på att 

detta också är ett pandemiår.  

 

Att rapportera tillbud och skador är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med tillbud menas en 

oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det 

finns arbetsmiljörisker i arbetet, det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Vårt mål är 

noll olyckor på arbetet, arbetssjukdomar eller arbetsrelaterad exponering.   

Under 2021 noterades sju mindre allvarliga tillbud och två skador. Den ena skadan var lindrig (omplåstring) 

och den andra var en handskada. Under 2020 noterades två lindriga skador.    

 

Som en del i Unisports arbetsmiljöarbete ingår även stöd och uppmuntran till hälsa och friskvård. Friskvård är 

till nytta både för företaget och alla anställda; det stärker hälsan och förebygger därmed sjukfrånvaro. 

Friskvård stärker även arbetsgemenskapen och förbättrar relationerna på arbetsplatsen. Företagets medvetna 

satsning på friskvård medverkar även till att göra oss till en hållbar arbetsgivare. Ansvaret för det övergripande 

hälsoarbetet och friskvårdspolicyn finns i företagets ledning. Det praktiska friskvårdsarbetet och det 

hälsofrämjande arbetet ska bedrivas som en integrerad del i företagets olika verksamhetsgrenar. 

 

På Unisport strävar vi efter att "leva som vi lär"  - Live to Move. Move to Live.  

• Alla anställda oavsett anställningsform erbjuds subvention för sina friskvårds- och idrottsaktiviteter.  

• Alla anställda erbjuds 30 minuters fysisk aktivitet per vecka på arbetstid. 

• Alla anställda erbjuds hälsoundersökning i form av friskvårdsprofil hos företagshälsovården vart annat 

år. 

 

Efter en omorganisation i början av 2021 sattes målet att klargöra och etablera den nya organisationsmodellen 

för att skapa tydlighet. Ett annat mål är att förbättra allas välmående på arbetet och vi mäter regelbundet 

medarbetarnöjdheten i företaget för att kunna vidta åtgärder om det skulle behövas. Undersökningen 
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(”PULSE”) skickas ut regelbundet till alla medarbetare på Unisport av koncernens HR-avdelning. En 

sammanställning för gruppen delges alla medarbetare, och de landsspecifika resultaten skickas till respektive 

landschef som ansvarar för att kommunicera ut resultaten lokalt. Resultatdiskussioner sker från landets 

ledningsgrupp till övriga ledare och vidare. Det viktigaste arbetet sker ute i teamen och det är varje ledares 

ansvar att skapa förutsättningar för och genomföra dessa teamdiskussioner. Ledaren ska se till att teamet går 

på djupet i vad som kan göras för att förbättra vår arbetstillfredsställelse.  

Medarbetarnöjdheten mäts utifrån frågan: ”Hur troligt att du skulle rekommendera Unisport som 

arbetsplats?" och hjälper oss som arbetsgivare att skapa en bild av andelen ambassadörer, kritiker och 

neutrala medarbetare. Resultatet visas som eNPS värde mellan -100 till +100 och tolkas som att värde under 0 

är inte bra, värde över 0 är bra, värde över +50 är utmärkt, över +70 världsklass. 
 

   
Utfall vid mätningar 
2020 (mål eNPS minst 
+10): 

 
Utfall vid mätningar 
2021: (mål eNPS 
minst +20) 

Q1 -11 (ej mätt) 

Q2 0 +8 

Q3 (ej mätt) -7 

Q4 +20 +13 
 

Vi har haft en del större förändringar i organisationen de senaste åren, t.ex. omorganisation, byte av 

affärssystem, och så pandemin med dess konsekvenser. Utifrån detta anser vi att resultatet är acceptabelt, och 

vi fortsätter följa resultaten och jobba på kontinuerliga förbättringar. Det är viktigt att hinna sätta in åtgärder 

om vi kan skönja en negativ trend, då risken annars är att det interna varumärket försvagas och att 

medarbetarnas lojalitet och engagemang minskar vilket skulle kunna leda till att personal slutar.  

Vi har en historiskt låg personalomsättning om man betraktar tillsvidareanställd personal. Projekten utgör en 

stor del av den svenska verksamheten och där är det vanligt med visstidsanställningar eftersom en stor del av 

projekten är utomhus och därmed säsongsbetonade dvs väderberoende. Vår personalomsättning baseras på 

antalet tillsvidareanställda som slutat i relation till antalet tillsvidareanställda det aktuella året.  För 2020 hade 

vi en personalomsättning på 11,3 % jämfört med 2021 då den var 9,4 % (baserat på tillsvidareanställda).  

 

 

Risker med om vi inte fortsätter utveckla oss är att vi inte uppfattas som en bra arbetsgivare. För att dra till sig 

potentiella medarbetare är det viktigt att tydliggöra vad vi står för, t.ex. att vi jobbar aktivt med hållbarhet. 

Därför är det otroligt viktigt att följa utvecklingen i medarbetarundersökningarna om hur vi uppfattas av de 

anställda. Det är även viktigt att lyssna på signaler som kan finnas både i vardagssamtal och i de 

återkommande utvecklingssamtalen med de anställda. Om det kommer upp saker som kunde förbättras är det 

viktigt att analysera om någon åtgärd behöver vidtas. Om vi inte är inlyssnande finns risken att medarbetare 

slutar, och att potentiella medarbetare inte söker sig till oss. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och 

ska behandlas därefter.  

 

Som framgår av vår Uppförandekod garanterar Unisport rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla 

medarbetare utan diskriminering baserat på ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.  

2020: 11,3% 2021: 9,4% 
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Ansvar i leverantörskedjan 
 

Varför är det viktigt för oss som företag att säkerställa ansvar i leverantörsledet? Vi jobbar aktivt med att tillse 

så leverantörer säkerställer goda arbetsvillkor, att varken de eller deras leverantörer agerar i strid mot de 

mänskliga rättigheterna eller genom oetiskt affärsmannaskap och att de inte tillhandahåller produkter som 

inte uppfyller miljökraven. Som framgår tydligt av Unisports Uppförandekod så stöder och respekterar vi 

skyddet för de mänskliga rättigheterna enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, likaså godtar vi 

de grundläggande rättigheterna enligt den internationella arbetsorganisationen ILO. Vi tillåter inte oetiskt 

affärsmannaskap såsom mutor eller andra olämpliga förmåner som kan påverka beslut. 

Eftersom det är en nödvändighet för oss att även involvera externa parter i värdekedjan ökar komplexiteten 

att säkerställa hela ledet. Att helt utesluta risken för att vi på något sätt skulle bidra till ett korrupt samhälle 

eller än värre, bidra till finansering av brottsliga handlingar vore naivt, dock anser vi att vi vår risk är relativt 

begränsad då antalet leverantörer lokaliserade i länder med högt korruptionsindex (cpi-index) är få.  

 

När det gäller kontroll och uppföljning av hur leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners jobbar 

med våra miljökrav och sociala och etiska krav så skickar vi Unisports leverantörsbrev (Certificate of 

Compliance) till våra leverantörer för signering för att säkerställa att de känner till våra krav och agerar 

därefter. I leverantörsbrevet åberopas även Unisports uppförandekod vilken medföljer som bilaga.  Syftet är 

att se till att våra leverantörer följer EU: s kemikalielagstiftning och våra sociala och etiska krav, t.ex. enligt FN: 

s och ILO: s konventioner om mänskliga rättigheter. Leverantörerna ska antingen skriva under vårt 

leverantörsbrev eller visa upp egen dokumentation som motsvarar vår.  

 

Vi är tydliga gällande vilka krav vi ställer såväl av vår egen personal men också på de vi samarbetar med. Risken 

för negativ påverkan i sociala förhållanden är högre för de människor som finns utanför vår organisation 

eftersom vi inte kan få samma inblick som i vår egen organisation. Risken ökar också ju längre bort de andra 

människorna befinner sig, beroende på det fysiska avståndet. Ju längre bort det är ökar också sannolikheten 

för större kulturella olikheter och i dessa kan det ligga en större risk för oliktänkande vad gäller sociala 

förhållanden.  Om utifall vi inte skulle få in den dokumentation vi efterfrågar tar vi en separat diskussion 

internt om hur vi ska gå tillväga. 

 

Unisport Sverige är Fairtrade-certifierade och erbjuder ett stort sortiment av Fairtrade-märkta sportbollar. 

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina 

arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade-certifieringen följs noggrant upp av oberoende certifieringsorgan både 

hos säljande och köpande bolag.  

 

För att säkerställa att produkterna vi säljer inte innehåller farliga ämnen väljer vi regelbundet ut produkter 

som skickas för analys. Om resultatet visar på ämnesinnehåll överstigande limiten av otillåtna eller begränsade 

ämnen stoppas försäljningen omgående och vi tar kontakt med leverantören. Om det kan säkerställas att 

åtgärder kan vidtas så att produkten uppfyller kraven kan vi efter detta har gjorts fortsätta sälja produkten när 

den levereras som den ska. I annat fall får produkten ersättas av alternativ produkt som uppfyller kraven, och 

om alternativ saknas så får produkten utgå.   

 

Vi riskbedömer våra leverantörer vad gäller socialt och etiskt ansvar och väljer kontinuerligt ut leverantörer 

som får social revision. Riskbedömning görs utifrån olika faktorer. Exempel på detta kan vara om leverantören 

finns i ett högriskland, om det finns återkommande problem med t.ex. kvalitet,  om vi har bristfällig 
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information om leverantören, om leverantören har ISO-certifiering, om det finns dokumentation från social 

revision (t.ex. BSCI eller SMETA). Leverantörer som redan haft social revision nyligen med godkänt resultat 

beaktas och prioriteras inte i första hand. Om en leverantör, framförallt i ett riskklassat land vad gäller sociala 

förhållanden, inte kan visa på en nyligen genomförd social revision eller går med på att vi utför en, kan följden 

bli att vi avslutar samarbetet (vilket var fallet senast 2018).   

 

För våra sociala revisioner använder vi ett väletablerat revisionsbolag med stor vana inom området och som 

har tillgång till lokal personal på plats vilket är ett tillförlitligare förfarande med tanke på kulturella skillnader, 

språkförbistringar m.m.  än om vi själva skulle utföra den. Revisionsföretaget gör en granskning av 

leverantören vad gäller sociala villkor och arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, miljö och affärsmetoder. 

 

Enligt Amnestys årliga rapport 2020/216  har läget för mänskliga rättigheter i världen försämrats på en rad 

områden sedan Covid-19 kom i början av 2020. Ledare använder pandemin som ett argument för att 

ytterligare nonchalera människors rättigheter. Därav måste man vara extra noggranna när det gäller 

leverantörer från länder där det kan finnas risk att man inte följer de mänskliga rättigheterna. 

Coronapandemin har medfört ökade risker, exempelvis genom att prishöjningar och problem att leverera kan 

innebära att vi, eller våra leverantörer, måste använda andra leverantörer på kort eller lång sikt, och att dessa 

inte uppfyller hållbarhetskraven. 

Generellt är det svårare att kontrollera samarbetspartners och leverantörer som är geografiskt långt bort från 

vår verksamhet. Vi är medvetna om denna risk både vad gäller våra egna leverantörer samt deras 

underleverantörer. Unisport har goda relationer med sina leverantörer och samarbetet sträcker sig oftast 

många år tillbaka vilket bidrar till att vi har ofta väldigt bra kunskap om varandra. Vid varje leverantörsmöte 

diskuteras våra sociala och etiska krav samt miljökrav. Vid val av nya leverantörer finns en noggrann 

urvalsprocess där bl.a. miljökraven och våra sociala och etiska krav är skallkrav i bedömningen. Det är därför 

viktigt att riskbedöma var det behövs kontrolleras ytterligare genom tex en social revision på plats hos 

leverantör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021ENGLISH.PDF 
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Nedan är några kpi:er för vår uppföljning av en ansvarsfull leveranskedja.  

Här går vi några fler år bakåt för jämförelse. Det finns t.ex. fler underskrivna leverantörsbrev tidigare år, då 

också större antal utskick gjordes och sedan minskar av naturliga skäl antalet utskick. Utskicken till 

leverantörer är ett kontinuerligt arbete som pågår.  

 

➢ Unisports leverantörsbrev (Certificate of Compliance): 

Antal signerade dokument (baserat på största leverantörerna):   

2018: 2019: 2020: 2021:  

70 st  89 st 20 st 14 st 

 

 

 

➢ Produkttester utförda av Unisport Sverige: 

Antal produkter där vi gjort tester av ämnesinnehåll:   

2018: 2019: 2020: 2021:  

6 7 7 4 

 

 

  

➢ Sociala revisioner genomförda av Unisport Sverige:  

Antal genomförda sociala revisioner:   

2018: 2019: 2020: 2021:  

1 1 1 1 
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Avslutande reflektion 
 

Vi som företag är medvetna om att vi påverkar vår miljö och därigenom också människan genom vår 

användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar, kemikalier m.m. Vi påverkar 

människor genom hur våra förhållanden vad gäller jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet ser ut i vår 

organisation men även externt, genom kraven vi ställer på våra samarbetspartners. Vi påverkar också 

samhället och människor genom att vi respekterar de mänskliga rättigheterna och ställer samma krav på de vi 

arbetar med. Likaså påverkar vi genom att vi tar avstånd mot all form av korruption och kräver detsamma av 

de vi samarbetar med.  

 

The boomerang effect…  
 

Vi som företag påverkar alltså hållbarheten inom olika områden, och omvänt så påverkas även vi som företag 

och människor av hur andra parter förhåller sig inom dessa.   

Vi som företag påverkas av hur andra intressenter ser på jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet. Om 

inte våra leverantörer tar hand om sina anställda så påverkas de negativt av det vilket även i förlängningen 

påverkar oss. Genom att den lagstiftning vi berörs av säkerställer jämställdhet, goda arbetsvillkor och hälsa och 

säkerhet så gynnas våra medarbetare av detta vilket leder till ett bättre arbetsklimat och bättre företagskultur 

hos oss vilket frodar vår effektivitet och leder till bättre affärer på sikt.  

 Våra anställda, leverantörer och underleverantörer, kunder, slutanvändare, ägare, samhället – alla  påverkas 

av hur miljön mår. Om andra aktörer tillhandahåller miljöfarliga och/eller hälsofarliga produkter, släpper ut för 

stora mängder koldioxid och andra växthusgaser, eller skövlar skogar som behövs för att fånga upp koldioxid 

från atmosfären leder det till negativa konsekvenser för vår miljö och vårt klimat. Om naturen och klimatet 

påverkas negativt påverkas allt liv i och kring den, och genom att någon art mår dåligt eller försvinner så 

uppstår negativa konsekvenser för andra arter i kretsloppet, allt berörs och påverkar varandra.   

Respekten för mänskliga rättigheter är tyvärr inte en självklarhet överallt. Vi vill göra affärer som kan leda till 

att andra människor behandlas värdigt och att inte någon parts egenintresse vinner till nackdel för vår miljö 

och/eller sociala och etiska förhållanden. Vi arbetar för att säkerställa en bra framtid till kommande 

generationer, vi vill nå varaktighet och beständighet, en hållbar framtid. Om vi inte lever på ett hållbart sätt 

och ställer samma krav på andra så kommer det likt en boomerang tillbaka och kan träffa oss hårt…    

- Live to Move. Move to Live.  
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Kontaktperson:   

Linda Bornandersson, Hållbarhetsansvarig Unisport Sverige AB 

E-mail: Linda.Bornandersson@unisport.com    
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