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Hållbar 
omsorgsaktör 
Med verksamhet i Sverige, Norge och Finland har Humana en 
naturlig och drivande roll i utvecklingen av nordisk omsorg. För 
att säkerställa kvaliteten för såväl klienter, medarbetare och 
samhället i stort krävs att ett hållbart förhållningssätt genomsyrar 
verksamheterna. Humana arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 
inom ett antal tydligt prioriterade områden och arbetet följs upp 
genom regelbundna mätningar. Humanas hållbarhetsarbete 
presenteras i de fyra avsnitten Värderingsstyrd organisation, 
Kvalitetsarbete för individens bästa, En inkluderande arbetsplats  
och Så bidrar Humana till FN:s globala hållbarhetsmål. 

14 438
medarbetare

100+
utbildningar som  
erbjuds genom  
Humana Academy

80 NKI
nöjd kund-index, 
2017

webbaserade 
 utbildningar  
genomfördes  

2017

5 731

Delar av Individ  
& Familj har  
certifierats

HBTQ-
CERTIFIERING

Om Humanas hållbarhetsrapport
Humanas hållbarhetsrapport avser räken-
skapsåret 2017. Hållbarhetsrapporten 
omfattar sid 18 till 27. Hållbarhetsrapporten 
är upprättad i enlighet med bestämmelser-
na i ÅRL 6e och 7e kapitlet. Styrelsen för 
Humana AB har vid undertecknande av års- 
och koncernredovisningen även godkänt 
hållbarhetsrapporten. 

Humana Årsredovisning 2017 | 19



Värderingsstyrd organisation
För att uppnå vår vision, Alla har rätt till ett bra liv, krävs en företagskultur 
med gemensamma etiska utgångspunkter. Humanas värde grund är basen i 
detta arbete och en av koncernens viktigaste till gångar. Uppförandekoden, 
som utgår från värdegrunden, beskriver riktlinjer för bland annat anti-
korruption och att verka i linje med mänskliga rättigheter. 

Humana bedriver ett ambitiöst och strukturerat värdegrunds arbete 
utifrån värdeorden Engagemang, Glädje och Ansvar. Arbetet utgår 
från väl etablerade riktlinjer för etik inom socialt arbete, samt 
Humanas egna erfarenheter från området. Alla Humanas lednings-
grupper och större verksamheter har värdegrundsledare med dedi-
kerade uppgifter i sin arbetsbeskrivning knutna till värdegrunds-
arbete. Värdegrundsledarna får även löpande utbildning som ett led 
i att utveckla arbetet.

För att utbilda medarbetare i värdegrunden krävs ett inkluderan-
de förhållningssätt. Istället för envägskommunikation hålls många 
praktiska övningar som leder till diskussion och reflektion. Som 
verktyg har Humana bland annat tagit fram en värdegrundskortlek 
med olika frågeställningar. Vi arbetar även med etiska dilemman 
där medarbetarna tillsammans får prata om svåra professionella 
situationer och gemensamt hitta lösningar. På detta vis säkerställer 
vi att organisationen ständigt tar tillvara nya erfarenheter, synpunk-
ter och lärdomar, vilka kan användas när vi utvecklar arbetssätt och 
rutiner.

Vår uppförandekod
Varje nyanställd genomför inom ramen för Humana Academy en 
obligatorisk introduktion i Humanas värdegrund och hållbarhets-
områden såsom uppförandekod. Från och med 2018 kommer alla 
nya med arbetare att skriva under uppförandekoden i samband med 
signering av anställningsavtalet. Under året kommer alla i styrelsen, 
ledningen, alla chefer och därefter medarbetare även att genomföra 
en övergripande e-learning kring Humanas hållbarhetsarbete.

Uppförandekoden beskriver Humanas affärsrelationer: både 
relationer inom företaget och relationer med externa aktörer. Sociala 
och personalrelaterade förhållanden finns även reglerade i Humanas 
mångfalds- och inkluderingspolicy samt arbetsmiljöpolicy.

Mänskliga rättigheter och anti-korruption
Humanas verksamheter lyder under respektive lands regelverk gällan-
de arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Kollektivavtal 
tillämpas i alla verksamheter i samtliga tre länder. Inom Humana 
är likabehandling en självklarhet och ingen får diskrimineras eller 
trakasseras exempelvis på grund av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Medarbetarnas 
möjlighet till påverkan bottnar i ett demokratiskt synsätt och ingen 
med arbetare ska diskrimineras på grund av politiskt engagemang.

Humanas verksamhet präglas av hög affärsmoral, god affärs sed, 
ansvarskännande och opartiskhet. Prissamverkan, kartellbildning 
eller missbruk av marknadsställning får inte förekomma. I Upp-
förandekoden regleras att medarbetare inom koncernen alltid ska 
undvika risker för mutbrott och annan ej lämplig påverkan i sina 
externa relationer. Representation och gåvor ska präglas av öppen-
het, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrela-
tionen. Inte heller under 2017 upptäcktes något fall av korruption. 

Under året formulerades ett antal mål som kommer att följas 
upp successivt under 2018 och kommande år. Uppföljning av 
Uppförandekoden kommer bland annat att ske genom mätning av 
andel medarbetare som genomgår den obligatoriska utbildningen, 
stickprovskontroller i verksamheterna genom sedvanlig intern-
kontroll och redovisning av antalet inrapporterade och åtgärdade 
allvarliga missförhållanden via visselblåsarfunktionen. Humanas 
kvalitetsdirektör ansvarar för visselblåsarfunktionen, där möjlighet 
ges att vara anonym. Inga händelser rapporterades under 2017. 
Gällande sexuella trakasserier finns tydliga rutiner och i samband 
med #metoo-kampanjen under hösten 2017 kommunicerades dessa 
extra tydligt.

Ansvar centralt och lokalt för miljön
Humanas miljöpolicy definierar två huvudsakliga områden som 
anger hur verksamheten ska bedrivas:
• Klimateffektivt (energiförbrukning, transporter, livsmedel)
•  Resurseffektivt (kretsloppstänkande, avfallshantering,  

effektiv resurshantering)
Miljöarbetet inom Humana omfattas av två principer. Utbytes-
principen innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen konti-
nuerligt byts ut mot mer resurseffektiv teknik och miljövänligare 
ämnen. Försiktighetsprincipen syftar till att undvika verksamhet 
eller produkter som kan vara farliga för miljön. 

För att mäta ett kontinuerligt förbättrat miljöarbete kommer 
Humana årligen att följa upp ett antal enheter i varje land gällande 
exempelvis mängd återvunnen mat, inköp av ekologiska eller när-
producerade livsmedel, källsortering och hälsofrämjande aktiviteter. 
Det praktiska miljöarbetet inom Humana sker främst genom en 
mängd lokala initiativ, exempelvis i form av miljöcertifieringar och 
aktiviteter för att minska matsvinn. 

Humana vill bidra positivt till klimatomställningen och arbetar 
därför för att sänka bolagets koldioxidutsläpp. Under 2018 kommer 
vi att ta fram nyckeltal för att mäta koldioxidutsläppen från koncer-
nens bilar och byggnader. Dessa kommer sedan att användas som 
styrverktyg på koncernnivå för att minska utsläpp. I Sverige har 
Humana som huvudavtal 100 procent förnyelsebar el och en gradvis 
anslutning kommer att ske i Norge och Finland och allt eftersom 
för nyförvärvade enheter i samtliga länder. 

  Tillsammans – och med vår  
värdegrund som kompass – fortsätter 
vi att bli ett starkare och bättre företag 
som ger våra kunder och klienter 
ett bättre liv.”

Rasmus Nerman, Vd
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Hållbarhet

100 %
Andel förnyelsebar el,  
(huvudavtal i Sverige)

0 st
Antal inrapporterade fall av  
korruption (2017)

0 st
Antal inrapporterade och  
åtgärdade allvarliga missför-
hållanden via visselblåsar-
funktionen (2017)

Resultatindikatorer

Alla bidrar till  
säker hantering av 
Humanas data

Humanas mål är att ha en hantering av 
data som bidrar till få incidenter och en hög 
säkerhetsnivå. Hanteringen styrs genom en 
dataintegritetspolicy som tydliggör förhåll-
ningssätt, riktlinjer och mål. Dessa syftar till 
att medarbetarna i den dagliga hanteringen 
bidrar till att skydda Humanas data från att 
förloras, förvanskas och skyddas mot obehö-
rig åtkomst. Därmed bidrar alla till att också 
skydda den personliga integriteten för våra 
klienter, kunder och medarbetare.

För att följa upp Dataintegritetspolicyn kom-
mer Humana att ha månatliga uppföljningar 
av supportärenden baserat på kategori 
och affärsområde. Dessutom görs en årlig 
IT- enkät kopplad till den övergripande med-
arbetarundersökningen.
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Kvalitetsarbete för individens bästa
På Humana är kvalitetsarbetet införlivat i varje process, möte och beslut. Arbetet utgår från aktuella  
lagar och föreskrifter samt Humanas kvalitetspolicy. Samtidigt är kvalitet något som definieras av in-
dividens egen upplevelse och det är därför viktigt att alltid ha människan i fokus när vi diskuterar och 
kontrollerar kvalitet. Nöjda kunder, klienter och beställare är det främsta kvittot på att vi har lyckats.

Som ledande aktör på den nordiska omsorgsmarknaden är det 
viktigt att Humana upprätthåller en hög kvalitetsnivå i alla led. 
Ambitionen är att Humanas kvalitetsorganisation ska bidra till 
förbättringar för såväl klienter som medarbetare, men även för 
omsorgsbranschen i stort. För året 2017 ligger Humanas nöjd kund-
index på höga 80; hårt arbete ligger bakom denna siffra som vi är 
mycket stolta över. 

Humanas dagliga arbete utgår ifrån fyra huvudsakliga områden 
som tillsammans lägger grunden för en omsorg av hög kvalitet: 
individuella lösningar, hög kompetens, vår värdegrund och evidens-
baserade metoder. Det sistnämnda innebär att omsorg bör bygga på 
vetenskapliga metoder. Därför arbetar vi i möjligaste mån utifrån 
metoder där stöd hämtas från nationella riktlinjer, forskning och 
kvalitetsregister. 

Organiserade för kvalitet
Varje affärsområde inom Humana har sin egen kvalitetsorganisa-
tion bestående av kvalitetschef och kvalitetsutvecklare som stödjer 
verksamheternas kvalitetsarbete, gör händelseanalyser, uppfölj-
ningar och riskbedömningar. I verksamheterna görs regelbundna 
egenkontroller och därutöver gör Humanas kvalitetsorganisation 
egna internkontroller av verksamheten. Högst ansvarig är kvalitets-
direktören och sedan 2017 finns på koncernnivå även medicinskt 
sakkunnig och medicinskt ansvariga sjuksköterskor för att stötta 
kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvård. 

Året som gick präglades av förberedelser för övergång till det 
koncerngemensamma kvalitetsledningssystemet Parus. Detta arbete 
innebar en storstädning och harmonisering av processer, policyer 
och rutiner, där 3 000 rutiner samlas i ett och samma system. 

Med över 14 000 medarbetare inom tre verksamhetsområden 
i tre länder har det varit en utmaning men också en målsättning 
att göra systemet användarvänligt för alla. I det nya systemet kan 
användare följa en röd tråd som i varje process leder fram till den 
aktivitet som ska utföras och däri finna aktuella riktlinjer och ruti-
ner. I vissa fall finns Humana-gemensamma rutiner, ibland är det 
rutiner för ett affärsområde eller en verksamhet. Två pilotprojekt 
genomfördes under året inom Äldre omsorg och Personlig Assistans 
och implementeringen kommer att fullföljas under 2018.

För Humanas medarbetare innebär Parus en ökad tydlighet 
där kvalitetsledningssystemet skapar en bottenplatta i arbetet. För 
kunder och klienter innebär det att de kan känna sig trygga med 
att allt sker enligt aktuella lagar, föreskrifter och Humanas rutiner 
samtidigt som Humanas värdegrund genomsyrar de individuellt 
och lokalt anpassade insatserna. 

Samverkan internt och externt
Det nya kvalitetsledningssystemet möjliggör även att erfarenheter 
kan tillvaratas på ett enklare sätt, vilket bidrar till att höja kvali-
teten inom hela Humana. Under 2017 genomfördes flera lyckade 
samverkansprojekt över nationsgränserna. Ett exempel är behand-
ling av sexuellt utåtagerande ungdomar, där ett svenskt team höll 
utbildningar i Norge. Ett annat exempel är att konceptet med 
förstärkt familjehemsvård har överförts till Finland. 

Humana har dessutom sedan 2016 medverkat i externa projekt med 
syfte att motverka fallolyckor bland äldre. Projektet utförs av privata 
företag och kommuner som tillsammans bildar ett konsortium lett av 
Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP), som numer heter RISE. Pro-
jektet har beviljats ett stöd om 8,8 mkr från innovationsmyndigheten 
Vinnova. Resultat från projektet kommer att redovisas under 2018.

 
Humana quality model
För att mäta kvaliteten inom koncernen och även kunna jämföra 
olika verksamheter och se förändring över tid har vi tagit fram 
Humana quality model, HQM. Modellen bygger på två parallella 
angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana 
quality index (HQI), samt klientens individuella plan där fokus 
ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika 
viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Ambitio-
nen är att redovisa utvecklingen löpande i samband med Humanas 
kvalitetsrapport1.  Den kvantitativa delen bygger på indikatorer 
som mäts på en skala 1-100 där varje indikator har ett långsiktigt 
mål som sammanvägs i det långsiktiga målet för HQI. På så vis blir 
indexet ett styrmedel för verksamheten. Samtidigt är det ett sätt att 
enkelt och transparant redovisa hur respektive del av företaget mår.

Nyckeltal Humana quality index:
•  Andel allvarliga avvikelser i relation till antal kunder/klienter
•  Andel medarbetare som gått utbildning i Humana Academy
•  Ledarskapsindex
•  Kundnöjdhet under pågående placering (NKI)
•  Medarbetarindex (NMI)
•  Frisknärvaro
•  Hur styrande är Humanas värderingar för verksamheten 

1 Läs mer om Humanas kvalitetsarbete i Kvalitetsredovisning 2017. 22 | Humana Årsredovisning 2017
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Resultat, nöjd kund-index Personlig Assistans

Nöjdhet inom division Unga, Individ & Familj, Sverige.

Nöjdhet Äldreomsorg, Sverige (andel positiva svar)
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A Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? B Trivs du med 
ditt rum eller lägenhet? C Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål 
om hur hjälpen ska utföras?
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Det andra perspektivet utgör en kvalitativ bedömning med 
utgångspunkt i klientens individuella plan. I denna plan framgår 
vilka mål som ska uppnås med insatsen. Målen formuleras i samråd 
mellan klienten och Humana och planen är ett levande dokument 
som omformuleras allt eftersom insatsen fortlöper. Målen utvär-
deras löpande men resultat mäts inte på aggregerad nivå, eftersom 
målen skapas i en individuell kontext. Däremot mäter Humana 
andelen klienter vars individuella plan följs upp enligt tidplan.

Nyckeltal individuell plan:
•  Uppföljandegrad 

Ytterligare kvalitetsuppföljning per affärsområde
Inom Äldreomsorg finns den nationella brukarundersökningen 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, där Socialstyrelsen ställer 
ett antal frågor till alla som bor i äldreboende. Humanas boenden 
har fått mycket goda resultat i undersökningen. Dessutom finns 
Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorg och hemtjänst, 
samt enhets undersökningen om äldreomsorg där verksamheter över 
hela landet kan jämföras.

Personlig Assistans följer upp variabler såsom hur stor andel av 
assistenterna som har genomgått introduktionsutbildning och i 
vilken grad klagomål har hanterats. Fyra gånger om året genomförs 
en nationell enkätundersökning med standardiserade frågor om 
hur nöjda kunderna är (nöjd kund-index). Utfallet sammanställs en 
gång per år. 

Affärsområdet Individ & Familj gör regelbundna kund-
undersökningar, både för pågående och avslutade placeringar. 
Dessutom samlas uppgifter in om bland annat antalet vårdflätor 
och fullföljda behandlingar. Vårdfläta är Humanas beteckning på 
en kombination av åtgärder som anpassas dynamiskt efter indivi-
dens behov.

Socialstyrelsen och SKL förbereder brukarundersökningar lik-
nande den inom Äldreomsorgen för Individ & Familj och Personlig 
Assistans, något som Humana har efterfrågat. Alla verktyg som 
underlättar jämförelser inom branschen ser vi positivt på. 

I Norge har Humana tagit fram egna undersökningar där ungdo-
mar boende på barnevernsinstitution och kunder inom Brukarstyrd 
Personlig Assistans får svara på frågor om hur de upplever insatsen.  
I Finland har Arjessa tagit fram kund undersökningar både för kom-
munerna och för klienterna där kundens upplevelser följs över tid. 

Rapportering av allvarliga avvikelser
Humana är det första privata omsorgsbolaget som öppet redovisar 
alla allvarliga händelser som kategoriseras som Lex Sarah eller Lex 
Maria. Genom att vara transparenta i vår redovisning visar vi dels 
hur vi agerat i de uppkomna situationerna, dels vilken lärdom vi 
kan dra av varje enskilt fall. Motsvarande lagstiftning som särskiljer 
allvarliga händelser finns inte i Norge eller Finland. Ett arbete kom-
mer att inledas 2018 där Humana ska rapportera kritiska händelser 
i Norge och Finland på motsvarande sätt.
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A Uppnåddes syftet med placeringen? B Anser du att insatserna anpassades efter 
klientens behov? C Fungerade samarbetet med personal på enheten? D Anser du att 
enheten var tillgänglig vid behov av kontakt? E Har enheten lämnat den information 
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Kvalitet

Skala 1–5 där 1 står för ”mycket dåligt”, 5 ”mycket bra” och 3 för ”varken eller”. 
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Antal rapporterade Lex Sarah  
och Lex Maria-händelser under året:
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En inkluderande arbetsplats
Alla ska känna sig lika välkomna på Humana. Frågor om inkludering, mång-
fald och jämställdhet har hög prioritet och adresseras på alla nivåer inom 
organisationen. En öppen och välkomnande arbetsplats är viktigt både för 
individen och för Humanas strategiska utveckling. 

Humanas medarbetare har ett gediget engagemang för sitt arbete, 
vilket inte minst syns i vår medarbetarundersökning där över 72 
procent är stolta över att arbeta på Humana och 83 procent upp-
lever engagemang på sin arbetsplats. Bland våra personliga assisten-
ter är 91 procent stolta över sitt arbete där de känner motivation i 
att göra livet bättre för andra samtidigt som de får jobba i en miljö 
med bra stämning och samarbetsklimat. 

Humana prioriterar arbetsmiljöfrågor högt och vill erbjuda en 
inkluderande miljö där alla kan vara med och bidra. Det handlar 
både om att skapa en fysisk miljö med rum för olikheter och att ska-
pa en social arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade. Ofta är det 
de små detaljerna som gör skillnaden. Ett exempel är att matborden 
i lunchrummen har rätt höjd för att funktionsnedsatta medarbeta-
re eller besökare i rullstol ska kunna vara en del av gemenskapen. 
Inkludering handlar om detta – att vara lyhörd för små detaljer som 
tillsammans gör stor skillnad för enskilda individer.

Breddat mångfaldsarbete
Humanas målsättning och riktlinjer kring mångfald, inkludering 
och arbetsmiljö definieras i vår arbetsmiljöpolicy samt mångfald- 
och inkluderingspolicy. I dessa framgår att Humana ska verka för 
ökad medvetenhet kring fördelarna med mångfald i företaget och de 
möjligheter som blandade arbetsgrupper medför. Vidare tydliggör 
riktlinjerna att Humanas arbetsplatser ska vara fria från trakasserier, 
kränkande särbehandling och diskriminering. 

Ett av målen är att minst 20 procent av våra chefer ska ha 
internationell bakgrund. Med detta avses att man antingen är född 
utanför Norden, har minst en förälder som är född utanför Norden 
eller att man har bott utanför sitt hemland i mer än tre år. Idag är 
mångfaldssiffran för koncernledningen 20 procent och vi upp-
skattar att den för affärsområdenas ledningsgrupper är knappt 20 
procent. Vi estimerar att en tredjedel av Humanas medarbetare är 
födda utanför Norden.

På Humana arbetar vi aktivt för att skapa en jämställd arbets-
plats. Ett konkret mål är att kandidater av olika kön ska finnas med 
i slutfasen när vi rekryterar chefer. Bland de 65 högsta cheferna i 
koncernen är fördelningen år 2017 50-50 mellan män och kvinnor 
och i koncernledningen är fördelningen 40 procent män och 60 
procent kvinnor. I verksamheterna är det viktigt att attrahera fler 
män till koncernen, eftersom omsorgsbranschen traditionellt sett 
har dominerats av kvinnor.

För oss på Humana är dock mångfald och jämställdhet mer än 
bara kön. Under året har vi bland annat samarbetat med RFSL som 
har föreläst för de 65 högsta cheferna i Sverige, Finland och Norge 
kring HBTQ-frågor. Medarbetarna inom flera av Humanas verk-
samheter inom individ- och familjeomsorg i Uppsala län har under 
2017 genomgått en omfattande yrkesutbildning och är HBTQ- 
certificerade.

Kompetens och rekrytering
Enligt bedömningar från SKL behöver vård- och omsorgsbranschen 
rekrytera 230 000 personer bara i Sverige de kommande åtta åren. 
Kompetensbehov finns även i Norge och Finland om än inte i lika 
hög utsträckning. Humana attraherar och behåller kompetenta och 
engagerade medarbetare genom att erbjuda meningsfulla jobb med 
utvecklingsmöjligheter i en arbetsmiljö präglad av en stark värde-
grund. Duktiga chefer, satsning på kvalitet och anställningstrygghet 
förstärker vidare Humanas varumärke som arbetsgivare. Vi har även 
ett mål att som samhällsaktör bidra med 500 instegsarbeten på den 
nordiska arbetsmarknaden. Hittills har 120 arbeten med anställ-
ningsstöd skapats. 
 2017 fick Humana fler än 71 000 jobbansökningar i Norden. 
De största yrkesgrupperna som rekryteras är personliga assistenter, 
socionomer och undersköterskor. Humana har också läkare, psy-
kologer och psykoterapeuter samt specialiserade jurister inom LSS. 
Kompetens nivån är hög, vilket inte minst märks i alla de situationer 
där Humana kontaktas i egenskap av remissinstans. Vi är stolta 
över vårt expertanseende och delar gärna med oss av data, analyser, 
expertis och juridisk rådgivning. Det ger oss även möjlighet att vara 
med och driva utvecklingen av omsorgsbranschen.

Utbildning och kunskapsspridning
Humanas övertygelse är att bättre kunskap leder till bättre omsorg 
– för alla. Vi arbetar för ett ständigt lärande och sprider samtidigt 
våra erfarenheter till andra. Alla nyanställda på Humana genom-
går introduktionsutbildning och, i de fall det är relevant, även 
chefsutbildning. Därutöver erbjuds ett hundratal internutbildningar 
inom ramen för Humana Academy, bland annat inom behandlings-
metoder, ledarskap, arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, funktions-
nedsättningar, IT-system och juridik. Humana Academy är ett sätt 
att samla den forskning och kompetens som finns inom företaget 
och föra den vidare. 

120
Instegsarbeten skapades 2017  
Mål 500 till 2020

94 %
Frisknärvaro 2017, koncernen

50 %
Kvinnor bland de  
65 högsta cheferna

Resultatindikatorer
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Medarbetare

Under 2017 fick Humana ta 
emot AllBrightpriset efter att  
ha utsetts till börsens mest  
jäm ställda bolag. Priset bygger 
på enkätundersökningar och 
inter vjuer med Humanas  
medarbetare.

Humana driver ett aktivt arbete för mång-
fald och jämställdhet, vilket under året 
uppmärksammades i form av ett heder-
värt pris. I ett första steg blev Huma na 
nominerat, vid sidan av 38 andra bolag, 
på AllBrights så kallade gröna lista. Efter 
att sedan ha genomfört inter vjuer och 
enkätundersökningar med Humanas vd 
Rasmus Nerman och ett fler tal medar-
be tare stod det klart att Humana var 
börsens mest jämställda bolag. 

 – Jag är superglad och otroligt stolt, 
både på det personliga planet och för 
Humanas räkning. Det känns fantastiskt 
att vi blir belönade för vårt aktiva jäm-
ställdhetsarbete, säger Rasmus Nerman.
 Kommunikationsdirektören Helena 
Pharmanson instämmer:
 – Det är lätt för oss chefer att peka 
på policyer och visa hur jämställda vi 
är. Men att medarbetarna själva beskri-
ver oss som ett jämställt företag betyder 
så mycket mer, särskilt eftersom vi tittar 
bredare på hela mångfaldsperspektivet 
när vi pratar jämställdhet, säger hon.
 Resultatet av enkätundersökningen 
visar på en inkluderande företagskultur.
 – Juryn har särskilt reagerat på att 
företaget har värdegrundsambassa-
dörer inom bolaget samt att företagets 
anställda i hög utsträckning upplever 

att de har inflytande över sin arbets-
situation och utveckling, säger Tove 
Dahlgren, tillförordnad vd på AllBright.

Prisbelönt jämställdhetsarbete

  Det är lätt för oss 
chefer att peka på policyer 
och visa hur jämställda vi 
är. Men att medarbetarna 
själva beskriver oss som ett 
jämställt företag betyder så 
mycket mer.”

Humana Årsredovisning 2017 | 25



Så bidrar Humana till FN:s  
globala hållbarhetsmål
För att skapa ett hållbart samhälle har världens ledare förbundit sig till 
17 globala mål till år 2030. Målen täcker en bred uppsättning av områden, 
både sociala och miljörelaterade, och för att nå dem krävs ett samarbete 
mellan civilsamhälle, politiker, forskare och näringsliv. Humana vill aktivt 
bidra inom de målområden som verksamheten kan påverka.

Under 2017 tillsatte Humana en referensgrupp för att kartlägga 
företagets hållbarhetsarbete. Gruppens arbete syftade till att inven-
tera aktuella policyer och aktiviteter för att på så vis lägga grunden 
för koncernens fortsatta arbete inom området. Arbetet förankrades 
löpande i koncernledningen och styrelsen.

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och  
behandling minska det antal människor som dör i förtid  
av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt 
främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande  
och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer  
i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla  
människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,  
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller  
annan ställning, blir inkluderande i det sociala,  
ekonomiska och politiska livet. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt  
har den information och medvetenhet som behövs för en 
hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Humanas arbeteUndermålMål

Som omsorgsaktör har Humana som huvudmål att förbättra människors liv 
utifrån deras individuella förutsättningar. Som ledande nordisk utförare av 
individ- och familjeomsorg är vi särskilt inriktade på vård och behandling 
inom psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri till familjer och 
individer i alla åldersgrupper. Vi vet att våra tjänster, vår kompetens och vår 
personal gör skillnad för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.  

Humanas värdegrund utgår från alla människors lika värde. Vi arbetar för 
en jämställd representation av kvinnor i samtliga ledarpositioner i företaget. 
Vi arbetar med synliga och osynliga strukturer för att tillvarata hela kompe-
tensfältet och för att spegla våra medarbetare, kunder, klienter och anhöriga 
på bästa sätt. Humanas värdegrund och kultur borgar för ett hållbart och 
jämställt ledarskap.

Humanas hela syfte och strategi är att skapa ett inkluderande samhälle. 
Oavsett individuella förutsättningar hos våra kunder och klienter arbetar 
våra medarbetare för deras rätt till en bättre livskvalitet. Humana driver ock-
så tillgänglighetsfrågor och belyser socialt utsatta barns situation i Sverige 
genom två årliga barometrar riktade till kommunerna. Vi har möjlighet att 
erbjuda instegsjobb till dem som befinner sig längre från arbetsmarknaden.

Humana vill sätta en ny standard vad gäller kvalitet inom omsorgbranschen. 
Genom utveckling av välfärdsteknik och metoder bidrar Humana till ökad 
effektivitet och kvalitetsutveckling med utgångspunkt från kunder och med-
arbetare. Inom Individ & Familj säkerställer vi genom metod utveckling och 
kvalitetssäkring att rätt behandlingsmetoder används utifrån vetenskap och 
beprövad metod. 

Humana har länge förespråkat kollektivavtal, och har det för alla medar-
betare. Vi är även medlemmar i Vårdföretagarna Almega. Vi genomför 
årliga lönekartläggningar utifrån jämställdhetsperspektivet. I flera av våra 
verksamheter kan vi erbjuda instegsjobb för dem som befinner sig längst 
från arbetsmarknaden. I Sverige samarbetar vi med Samhall sedan flera år 
tillbaka.

Humana sätter policyer centralt, men en stor del av miljöarbetet sker på 
de lokala enheterna eller boenden spridda över Norden. Med den lokala 
föreståndaren eller verksamhetschefen i spetsen uppmuntras enheterna att 
minska mängden avfall från sitt boende genom olika åtgärder överenskom-
na i personalgruppen.

Genom god kommunikation, interaktion och organisation vill Humana att 
medarbetarna ska vara välinformerade och engagerade i frågor som rör 
hållbar utveckling. Som medarbetare, kund och även beställare ska man 
ha möjlighet att påverka riktningen och tempot med vilket Humana rör sig 
framåt inom våra identifierade hållbarhetsområden.

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom  
diversifiering, teknisk uppgradering och innovation,  
bland annat genom att fokusera på sektorer med högt 
förädlingsvärde och hög arbetsintensitet. 

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 
inklusive ungdomar och personer med funktionsned-
sättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. 

Som ett led i hållbarhetsarbetet kopplades verksamheten till de 
globala hållbarhetsmålen. Nedan följer en redovisning av de mål 
som bedömdes som mest relevanta samt en beskrivning av hur  
Humanas arbete bidrar till måluppfyllelse. På motsatta sidan visas 
ett axplock av koncernens aktiviteter. Humana kommer successivt 
att rapportera framsteg och initiativ inom respektive målområde.
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Hållbara verksamheter i praktiken

FN:s globala mål

200 %

#glädjepåjobbet
#hållbarahumana

50 kg

Jämställt bolag
Humana driver ett aktivt arbete för mångfald och jämställdhet. 
Mål och uppföljning inom området är viktigt, men än viktigare 
är ett systematiskt värdegrundsarbete med värdegrundsledare och 
praktiska verktyg som håller dialogen levande. Extra tillfälle ges 
vid Värdegrundsveckan på våren och Hållbarhetsveckan på hösten. 
Medarbetare och chefer uppmuntras då på lokal nivå att genomföra 
aktiviteter som särskilt uppmärksammar de värderingar som värde-
sätts inom Humana.

Innovation i äldreboenden
I Humanas äldreboende i egen regi har vi introducerat e-signering  
för att minska läkemedelsavvikelser. Vi har även utvecklat en 
prisbelönt ljuslösning som underlättar för äldre att bibehålla en bra 
dygnsrytm och teknik som ökar de boendes integritet och säkerhet 
samt förbättrar personalens arbetsmiljö. 

Inkludering i samhället 
Flera av affärsområdena i Sverige har samarbeten med externa 
organisationer för att skapa möjligheter för dem som står långt från 
arbetsmarknaden. Exempelvis samarbetar vi med Samhall, Röda 
Korset och Sverige Tillsammans. Dessutom arbetar vi med att 
utveckla evidensbaserad integration, där bland annat programmen 
ENIG och Integro är egenutvecklade metoder med målet att indi-
viden ska utveckla realistiska och integrationsfrämjande färdigheter 
som möjliggör ett hälsosamt liv.

Minskat matavfall
Äldreboendet Ekhaga i  
Kungsbacka, som är miljö-
certifierat enligt Svensk 
Miljöbas, arbetar aktivt med 
miljöfrågor. Mellan 2015 
och 2016 ökade mängden 
matrester som återvanns med 
200%. 2017 ökade den totala 
mängden återvunnet material 
med 50 kilo. Under 2017 har 
även kemikalier varit i fokus. 
Ekhaga har inventerat alla pro-
dukter och använder numera 
bara dem som verkligen behövs 
varav samtliga är miljömärkta 
förutom handspriten. 

Dokumentärteater som behandlingsform
Humana har tillsammans med Uppsala stadsteater genomfört tre  
dokumentärteaterprojekt de senaste åren: Vi känner ingen smärta, 
Hålla huvudet högt och Sanna mina ord. Ungdomar, placerade på 
HVB med behandling för självdestruktivt beteende, har fått berätta 
sin egen historia. Processen, inte slutprodukten, har varit det viktiga. 

Ökad matåtervinning 
mellan 2015 och 2016 

Ökning återvunnet  
material 2017
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