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Stora Ensos mål är att vara världsledande inom arbetshälsa och säkerhet i vår bransch. 

 
Våra viktigaste mål är: 

• arbetstagare som är motiverade, friska och har god arbetsförmåga 

• en arbetsplats som är fri från olyckor och arbetsrelaterade 

sjukdomar Vi skapar en hälsosam och säker arbetsplats varje dag: 

• Hälso- och säkerhetsfrågor är integrerade i företagets ledning och dagliga aktiviteter för att öka 

lönsamheten och det sociala ansvaret i vår verksamhet. 

• Hälso- och säkerhetsaktiviteterna är proaktiva, förebyggande och genomförs i samarbete mellan 

företaget, våra anställda och andra viktiga intressenter. 

• Jämförelser mellan enheter och spridande av bästa praxis inom Stora Enso globalt är några av de 

metoder vi använder för att främja hälsa och säkerhet. 

 
Vi förnyar aktivt vårt hälso- och säkerhetsarbete genom fortlöpande förbättringar: 

 
• Hälso- och säkerhetsaktiviteterna baseras på systematiska riskbedömningar som regelbundet genomförs 

tillsammans med de anställda. 

• Vi ger våra anställda orientering och utbildning i hälso- och säkerhetsfrågor för att säkerställa att de är 

medvetna om hälso- och säkerhetsriskerna i deras arbete. 

• Vi ställer upp både årliga och mer långsiktiga mål inom hälsa och säkerhet, och måluppfyllelsen följs upp 

regelbundet på enhets- och koncernnivå. 

 
Våra anställda och andra intressenter kan lita på att vi ständigt arbetar för att våra arbetsplatser ska vara 

hälsosamma och säkra: 

 
• Ansvaret för hälsa och säkerhet börjar hos företagsledningen. Alla anställda har ansvar för sin egen 

hälsa och sitt eget säkerhetsbeteende och även för sina kollegors beteende. 

• Vi vill vara säkra på att vi följer alla lagar och bestämmelser om hälsa och säkerhet. 

• Vi förväntar oss att våra leverantörer och underentreprenörer arbetar enligt samma principer och normer 

för hälsa och säkerhet som vi ställer upp för oss själva, och vi följer fortlöpande upp att så sker. 

 
 
 
 
 
 


