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ThorenGruppen har 2145 anställda från Kiruna i
norr till Malmö i söder. Vi bedriver
utbildningsverksamhet som sträcker sig genom
hela livet, från för- och grundskola till
vuxenutbildningsverksamhet så finns vi där för
18 500 människor.

Vi vill vara med och påverka och vårt
hållbarhetsarbete bedrivs till största del lokalt
på våra enheter runt om i Sverige.

Våra elever och kursdeltagare har valt oss och
har höga förväntningar. Vi ska göra allt för att
motsvara vårt löfte till dem vad gäller utbildning
samt att främja och verka för en hållbar framtid,
vilket i sig förutsätter att vi utbildar den hållbara
människan.

Vi utmanar och bryter traditionella mönster och
är en motvikt till traditionellt lärande genom
vårt utbud och sätt att arbeta. Tillväxt och
utveckling är naturligt för oss. 

Vår utbildning ska vara verklighetsnära, i
synnerhet mot näringslivet och där ser vi också
att vi har goda möjligheter till att vara med och
påverka då det kommer till hållbar
utveckling.

Vår hållbarhetsstrategi och våra policyer leder
oss framåt. Vi har identifierat våra viktigaste
intressenter och intressentdialogen visar vilka
hållbarhetsfrågor som är viktigast för
ThorenGruppen och var vår påverkan är som
störst. De områden vi ser som särskilt viktiga i
vår väsentlighetsanalys är lärande, företaget,
miljö och samhälle.

I denna rapport beskriver vi vårt arbete inom
dessa områden och hur vi som företag bidrar till
att nå Agenda 2030 och FN:s globala mål. Vi
delar synen att en hållbar utveckling bygger på
tre dimensioner: det sociala, miljön och
ekonomin. De globala målen innefattar alla tre
dimensionerna.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Denna hållbarhetsrapport är upprättad av
ThorenGruppen för verksamhetsåret 2020–2021 i
enlighet med kraven i Årsredovisningslagens sjätte
kapitel.  Hållbarhetsrapporten omfattar  ThorenGruppen
AB samt samtliga dotterbolag i koncernen.

Inledning
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ThorenGruppen är ett av Sveriges största och ledande utvecklingsföretag. Vi drivs av att vara en
god samhällskraft som verkar inom flera olika områden. Vi bedriver för- och grundskolor,
gymnasium, vuxenutbildning, SFI samt tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Som ett led i vårt entreprenörskap är Thoren Tillväxt investeringsbenet inom ThorenGruppen där
vi hjälper andra företag att växa. En del i vårt stora samhällsengagemang är idrottsföreningen
Team ThorenGruppen där vår passion för utveckling och idrott är given.

Det här är ThorenGruppen
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Business School i Umeå

startades
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Vi har fått bygga ut skolor i Hässleholm, Sundsvall
och Ljungby och ThorenGruppen startade upp sju
nya gymnasieverksamheter hösten 2020:
Yrkesgymnasiet i Ale, Munkedal, Borås och
Norrköping, Thoren Business School i Växjö och
Jönköping samt Thoren Innovation School i Solna. Vi
förvärvade även den etablerade Axonaskolan, en
grundskola i Tollarp i Kristianstads kommun, i juni
2021. 

Så vi växer och utvecklas, på alla plan. 

Vårt största projekt någonsin, Thoren Arena som
består av två idrottshallar och en kontorsdel på totalt
16 500 kvadratmeter, började också på allvar efter
flera års processer i alla beslutande organ att byggas
på Nolia-området i Umeå. Vi vill bidra till idrotts-
Umeå och att vi tillsammans med en stark aktör i
Umeå kommun får vara med och bidra till att skapa
nya idrottsdrömmar känns fantastiskt bra.

I vårt företags DNA är ständig tillväxt och utveckling
det som driver oss framåt och skapar engagemang
bland våra medarbetare. Vi definierar oss som ett
utvecklings- och utbildningsföretag som vill få
människor att växa och forma sin framtid, både
individuellt och tillsammans med andra för att skapa
ett bättre samhälle.

Vi är måna om att leverera meningsfullt innehåll i
våra utbildningar och värna om de elever och
vårdnadshavare som gett oss förtroendet. 

Det måste vi förvalta
varje dag.

VD har ordet
Ännu ett verksamhetsår med en pandemi i världen.
ThorenGruppen AB har trots detta klarat sig väl som
företag. Vi har liksom många andra bolag och
organisationer, statlig som privata, mer eller mindre
blivit tvingade att på ett eller annat sätt ställa om
och justera arbetssätt de senaste 1,5 åren för att
parera myndigheternas restriktioner. I sammanhanget
ska vi ändå ödmjukt konstatera att företaget både
reagerat och agerat väl under krisen.

Det som till en början var en utmaning övergick
successivt till att bli vardag. Våra medarbetare har
fått finna sig i att leva i en okontrollerad värld där
digitala möten varit mer regel än undantag och våra
elever och kursdeltagare har fått vänja sig vid
distansundervisning. Pandemin har tvingat oss att
ställa om, hitta nya lösningar och slutföra utmaningar
och möjligheter i organisationen på alla nivåer. 

Men avsaknaden av det personliga mötet, att utbyta
erfarenheter mellan fyra och fler ögon har tärt på
både medarbetare och de barn, ungdomar och vuxna
som vi åtagit oss att utbilda. Vi liksom många andra
utbildningsaktörer kommer gemensamt tvingas ta
ansvar för den utbildningsskuld som covid-19
orsakat. Nu hoppas vi med full kraft och utan
undantag få göra allt vi kan för att våra elever på
lång sikt, utan avbrott, ska nå sina mål och uppnå
sina yrkesdrömmar på plats i våra skolverksamheter.

Våra medarbetare har löst det fantastiskt bra sedan
mars 2020. Vi har visat mod, kraft och passion när vi
tillsammans tagit oss igenom pandemin. Men nu är vi
nog alla överens om att vi, ödmjuka inför den
nyvunna visdomen om att livet kan ändras från en
dag till en annan, vill återgå till det ”normala”. 

Fler elever än någonsin har valt att utbilda sig i
någon av våra för- och grundskolor,
gymnasieprogram och eller vuxen- och
arbetsmarknadsutbildningar. 
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Året som gått 

1 5  G R U N D S K O L O R

ThorenGruppen AB
förvärvade i juni 2021

Axona Dendron AB och
grundskolan Axona i Tollarp

med 194 elever och 25
medarbetare. Thoren

Framtid har nu 15
grundskolor runt om i

landet.

S J U  N Y A
G Y M N A S I E S K O L O R  

Sju nya gymnasieskolor
öppnade hösten 2020.

Yrkesgymnasiet kom till
Ale, Borås, Munkedal och

Norrköping, Thoren
Business School till Växjö

och Jönköping samt Thoren
Innovation School till Solna.

S K O L O R  B Y G G E R
U T

Thoren Framtids skolor är
populära. I Ljungby,

Hässleholm och Sundsvall
har man fått bygga ut sina

skolor till följd av högt
söktryck. 

K V A L I T E T S S T Ä M P E L
I  N O R R

Astars byggutbildningar i
Luleå, Skellefteå och Umeå

blev för andra året i rad
certifierade av

byggbranschens
yrkesnämnd, BYN.

N Y T T  L A N D M Ä R K E  I
U M E Å

Den 12 juli 2020 togs det första
spadtaget till Thoren Arena i
Umeå. Multisporthallen och
fotbollshallen ska stå klara i

december 2021 och
ThorenGruppens nya

huvudkontor ska invigas våren
2022. 

B Ä S T  I  S V E R I G E

TBS Örebro utsågs våren
2021 till Årets UF-skola.

Affärsgymnasiet levererar
verkligen framtidens

entreprenörer.

S M - G U L D  T I L L  
 T H O R E N G R U P P E N

Team ThorenGruppens
innebandydamer blev i

april 2021 svenska
mästare efter finalseger

mot Pixbo. 
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ThorenGruppen ska utmana den traditionella synen på lärande och erbjuda verklighetsnära
utbildningar i en stimulerande lärmiljö med nära samarbete till näringsliv, yrkesliv och
samhälle.

Vision och värderingar
Vår vision

Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar, med hjärta.

                  Mod – Vi vågar vara annorlunda
 Kraft – Vår genomförandekraft är stark och smart

                  Passion – Vi brinner för våra uppdrag och strävar efter företagets bästa

Våra värderingar

För att bli Sveriges bästa utbildningsföretag och en förebild internationellt ska vi:

- Skapa skolor med engagerade, modiga och starka lärare, med passion för
eleverna och deras lärande. 
- Öka vårt lärande av varandra.
- Ha kompetensutveckling som ökar modet, kraften och passionen i skolorna. 
- Ge våra medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom
mål-, resultat-, medarbetar- och utvecklingssamtal.
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ThorenGruppen ska vara i framkant inom hållbarhet. Genom att inkludera hållbarhet i hela
verksamheten kan företaget minska hållbarhetsrisker och samtidigt bidra till en positiv
samhällsutveckling och affärsnytta. 

Agenda 2030 med FN:s globala mål utgör ramverket för ThorenGruppens
hållbarhetsarbete. Vi vill göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling – i undervisning
med elever, i det egna företaget och i det långsiktiga miljö och samhällsengagemanget.

Vårt hållbarhetsarbete
Strategi

En ständigt pågående och
transparent dialog är avgörande för
att vi på bästa sätt ska kunna skapa
värde för våra intressenter och vår
omvärld. Vi är övertygande om att
lyhördhet och samarbete är
avgörande för att nå dit.
 
ThorenGruppen har identifierat sju
strategiska intressentgrupper. Dessa
grupper är de som har störst
påverkan på ThorenGruppen och
som påverkas mest av vår
verksamhet och de
beslut vi fattar. 
 
Dialogen med intressenterna ligger
till grund för vårt hållbarhetsarbete. I
dialogen använder vi
väsentlighetsanalysen som verktyg
för att identifiera de
hållbarhetsområden som vi bör
fokusera på för att skapa mest nytta.
Här görs även bedömningar av risker
och möjligheter för verksamheten.

Våra intressenter

Dagligen på våra skolor

Utvecklingssamtal 

Läroplattformar

Mentorstid

Föräldramöten

Sociala medier 

Event

Möten

Intranätet

Internkommunikation

Medarbetarsamtal

Medarbetarundersökningar

Fackliga möten

Internutbildingar

Inköp 

Upphandlingar 

Möten 

Uppföljningar 

Event

VÅRA INTRESSENTER INTRESSENTDIALOG

Barn, elever, vuxenstuderande

och vårdnadshavare

1.

2. Medarbetare

3. Leverantörer

4. Samarbetspartners

5. Ägare 

Traditionell media

Sociala medier

Möten

Årsstämma

Möten

6. Styrelsen
Möten

Styrelserepresentation

7. Samhället
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Genom väsentlighetsanalysen har vi identifierat tre prioriterade målområden;
Lärande, Företaget och Miljö & samhälle. I parentes framgår områdena som
enligt årsredovisningslagen våra målområden berör.

Lärande (Respekt för mänskliga rättigheter)
ThorenGruppen tror på en helhetssyn där varje elev och medarbetare känner en
delaktighet och en möjlighet att påverka. Medarbetare och elever ska ges samma
möjlighet att utvecklas i en stimulerande och god arbetsmiljö på lika villkor. Våra enheter
ska kännetecknas av en öppen och rak kommunikation och en tillåtande attityd som ger
utrymme för egna initiativ.

Företaget (Sociala förhållanden, personal, motverkande av korruption) 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för ett ansvarsfullt företagande. Jämlikhet
skall alltid iakttas och främjas i ThorenGruppens verksamhet, både vad gäller medarbetare
och elever. Vid rekrytering av personal skall jämlikhetsaspekten nogsamt beaktas under
hela processen. ThorenGruppen skall arbeta för att alla individer ges lika möjlighet till
utveckling i arbetet. Vi tror att olikheter breddar våra perspektiv och utvecklar oss som
företag och individer.

Miljö och samhälle (Miljö)
Vårt främsta avtryck inom miljöområdet skapas genom att vi utbildar framtidens
medborgare. På ThorenGruppen försöker vi därför låta miljö- och klimatfrågor genomsyra
våra utbildningar, inte bara som riktade insatser. Många av aktiviteterna sker i samverkan
med våra elever och medarbetare ute i samhället där vi vill verka för byggandet av
hållbara alternativ. Företagets egen miljöpåverkan är relativt begränsad - sett ur ett större
perspektiv. Vi ser att vi kan göra skillnad i frågor som bland annat rör hushållande av
resurser, mat, resande och effektivt nyttjande av lokaler. ThorenGruppens
hållbarhetsarbete omfattar även samhällsengagemang där vi med hjälp av
samhällsintressenter engagerar oss för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tre målområden
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Våra tre målområden konkretiseras och
följs upp med fem satta hållbarhetsmål
fram till 2030.

 

14
År sedan 

ThorenGruppens 
första gymnasieskola, Thoren

Business School i Umeå
startades

 

 

 

 

Synliggöra 
ThorenGruppens

hållbarhetsarbete.
 

Servera god, nyttig och
hållbart producerad mat,
samt minska matsvinnet.

 

Minska den belastning på
samhälle och miljö som
kommer ur lokaler och

lokalanvändning.

 

Styrelsen och ledningen 
ska ha en jämn
representation.

 

Elever och personal 
ska känna sig trygga på 

våra skolor och
verksamheter. 
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ThorenGruppens HR- och
kommunikationschef
Carolina Lundberg
berättar om
Hållbarhetsarbetet inom
företaget

ThorenGruppens första Hållbarhetsrapport
publicerades verksamhetsåret 2019/20. Vad
har hänt sedan dess? 
- Pandemin och distansarbetet har ju delvis
satt våra verksamheter på paus men vi har
satt i gång många processer som vi hoppas
kunna få mer utväxling av nu när våra
verksamheter förhoppningsvis återgår till det
normala. Pandemin har dock medfört en ökad
medvetenhet kring digitala lösningar något
som minskat vårt samlade miljöavtryck. 

- Hållbar utveckling är ett vitt begrepp med
många ingångar, inte minst för oss som
utbildar framtidens samhällsmedborgare. Med
det sagt så känns det jättebra att vi har fått
de här fem konkreta målen att jobba mot. Vi
är en stor organisation som har ett stort
ansvar och vi är också redo att ta det. Vi vill
öka medvetenheten hos varje person och
individ i organisationen så att de vill bidra och
så att detta genomsyrar alla våra
verksamheter. Hållbarhetsrapporten är viktig
då den blir en naturlig spelplan och den gör
det lättare för individen att jobba mot och
leva upp till våra mål. 

Det första uttalade målet är att synliggöra
ThorenGruppens hållbarhetsarbete – hur går
det med det? 
- Vi ser fram emot att få tillbaka all personal
och alla elever på plats i våra verksamheter,
det underlättar när vi vill levandegöra vårt
hållbarhetsarbete. Vi håller bland annat på
med att skapa en särskild plattform för
kommunikationen kring vårt hållbarhetsarbete.
Sedan har vi gjort filmer kring de fem målen
som ska spridas inom organisationen och
därtill försöker vi aktivt lyfta vårt
hållbarhetsarbete i vår interna och externa
kommunikation. 

Det andra uttalade målet rör skolmaten – hur
långt har ni nått där? 
- Vi ska börja mäta matsvinnet i två nivåer, det
som skrapas från tallriken och det som slängs
vid tillagning direkt från köket. Vi kommer
över tid få nyckeltal på detta vilket kommer
underlätta arbetet med att minska matsvinnet.
Vi för givetvis en dialog med våra leverantörer
kring både matsvinn och kvalitén på maten.
Prion har varit att få i gång arbetet kring
matsvinnet men vi ska framgent även mäta
elevernas upplevelse av maten via
elevenkäter. 
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Vad finns det för utmaningar kring att
minska energianvändningen inom
ThorenGruppen? 
- Eftersom vi är hyresgäster till både små och
stora fastighetsägare så har vi sett över hur vi
som kund kan påverka vår energianvändning.
Vi ska försöka få till en pilotverksamhet för
att mäta data från vår huvudleverantör
gällande förbrukning av el, vatten och
ventilation. När vi får de siffrorna kan vi
också bedöma vad vi kan påverka från vår
sida och vad som åligger de olika
fastighetsägarna. 

Ett mål handlar om att ha en jämn
representation i styrelsen och fatta
jämställda beslut. Hur arbetar ni där? 
- Vi har ju en jämställdhetsplan och gör
lönekartläggningar varje år. Vi uppfyller de
här målen på de flesta plan men det är
givetvis viktigt att vi är medvetna om de här
målen i framtiden och att vi aktivt arbetar
med frågan. 

ThorenGruppen vill också arbeta aktivt mot
kränkningar i alla dess former. Berätta om
det arbetet. 
- Trygghet på arbetsplatsen och nolltolerans
mot kränkningar är grundbultar för oss som
organisation. Vi genomför
medarbetarundersökningar och har årliga
medarbetarsamtal som är viktiga instrument
för oss. Vi ser nu också över att investera i
ett system med temp- och pulsmätningar där
man enklare kan fånga upp dessa saker. 

Slutligen, vilken är den samlade känslan kring
hållbarhetsarbetet inom ThorenGruppen? 
- Att vi hittat en strukturerad form för ett
viktigt arbete. Det känns bra att våra
verksamheter förhoppningsvis snart kan
återgå till det normala vilket underlättar för
att synliggöra vårt hållbarhetsarbete. Vi ska
bland annat köra i gång Ledarforum igen för
våra chefer och det är superviktigt att vi
inkluderar detta arbete där för att levandegöra
det och för att sprida det i verksamheterna. Vi
måste också lyssna av med våra olika
intressenter och fortsätta utveckla arbetet på
alla plan. Det ser vi som ett nästa steg, redan
nu känns det dock som att vi kommit i gång
och fått en bra start på ett viktigt arbete. 
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Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De
globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling ska vara en del av det vardagliga arbetet inom
ThorenGruppen både idag och i framtiden. De ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna ska belysas och vår ambition är att vara med och bidra i största möjliga mån. Som
verksamma inom utbildningssektorn ser vi att det finns nio mål där vi kan vara med och påverka
mest, och göra störst skillnad.

Mål 1. Ingen fattigdom. 
En av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom är att erbjuda
utbildning. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda en bra och trygg
skola för utsatta grupper i samhället.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande. 
ThorenGruppen lägger stor vikt i att både elever och medarbetare ska må
bra både fysiskt och psykiskt, inte bara i våra skolor utan även på fritiden.
Att få vara med och stimulera våra elevers intresse för hälsa och
välbefinnande i tidig ålder gör att vi har goda förutsättningar för att skapa
trygghet, bygga självkänsla och lägga en bra grund för ett sunt liv med goda
matvanor och en aktiv fritid i tidig ålder.

Mål 4. God utbildning för alla. 
Alla ska ha rätt till att utbilda sig och vi vill ligga i framkant och vara ett
föredöme då det kommer till att erbjuda gratis, likvärdig utbildning med god
kvalitet från förskola till vuxenutbildning i hela Sverige.

Så bidrar vi till 
de globala målen

12



Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Motiverade, kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning
för hög kvalité inom vår verksamhet. Vi ska vara en arbetsplats där
medarbetarna trivs, har möjlighet att optimera sina prestationer och
utvecklas.

Mål 10. Minskad ojämlikhet.  
Inom ThorenGruppen ska alla ges samma tillgångar, resurser och
förutsättningar. Oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, social
bakgrund eller etnisk tillhörighet. Den kulturella mångfalden är av stort
värde för vår utveckling som arbetsgivare.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
ThorenGruppen är ledande då det kommer till verklighetsnära utbildning
och vi fortsätter skapa goda förutsättningar för våra elever att vara en del
av vårt samhällsengagemang och bidra till det hållbara samhället. Vi jobbar
aktiv med att främja ett nära samarbete tillsammans med näringslivet i
praktik och projekt.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. 
Vi bidrar främst genom att utbilda den hållbara människan. Genom att även
hushålla med resurser och göra klimatsmarta val i verksamheten kan vi göra
skillnad.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
Som verksam inom skolan så kan vi bedriva ett attitydförändrande arbete i
att motverka diskriminering och trakasserier. Genom att belysa och
diskutera vikten av respekt och allas lika värde ska ingen känna sig
ovälkommen, särbehandlad eller hotad på våra skolor eller arbetsplatser.

Mål 5. Jämställdhet.
ThorenGruppen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och arbetet
med jämställdhetsfrågor ska bedrivas aktivt på varje skola, arbetsplats samt i
mötet med våra kunder och samarbetspartners. Hos oss ska kvinnor och män
ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
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Därför kan vi bidra och distribuera ett ekonomiskt
värde till samhället genom skatter och avgifter och
därmed vara en del av samhällsekonomin.

Vi bidrar till kompetensförsörjning
Vi tar upp samhällsfrågor genom alla våra
utbildningsformer och kan därmed påverka våra 18 500
elever och kursdeltagare. Adderar vi medarbetare,
vårdnadshavare och andra samarbetspartners så har vi
genom vår försorg stort inflytande på människor i flera
samhällsled. I våra styrdokument som reglerar
utbildningsverksamheten finns skrivet att vi ska
undervisa i hållbar utveckling. Utifrån vår
kompetenspolicy bidrar vi med kompetensförsörjning
till samhället genom att vi utbildar barn, ungdomar och
vuxna. Genom vårt strategiska arbete med
ledarutveckling via våra Ledarforum utvecklar vi vår
personal i pedagogik och lärande. Vi vill också skapa
möjligheter för våra lärare att vidareutbilda sig för att
utöka sin legitimation med fler behörigheter.
 
Praktik
ThorenGruppens gymnasieskolor vill jobba nära
arbetslivet och förbereda våra elever för vad som
väntar i vuxenvärlden. På Yrkesgymnasiet spenderar
eleverna minst 50 procent av gymnasieåren ute på en
arbetsplats för att lära sig ett yrke. På Thoren Business
School tar vi företagsvärlden in i klassrummet. Vi vill
utbilda framtidens entreprenörer och har bland annat
stort fokus på Ung Företagsamhet (UF). 

Med sitt tydliga innovationsfokus och sina kreativa
lärmiljöer ligger Thoren Innovation School i framkant
för att göra eleverna bäst förberedda för
framtidsjobben.

Lärande 
(Respekt för mänskliga rättigheter)
 
ThorenGruppens skolkoncept grundades tidigt ur
idén att bryta det traditionella lärandet i den
bemärkelsen att vår pedagogik skulle bedrivas under
parollen annorlunda är bra. Vi vill än idag främja
lärande med drivkraft från våra egna medarbetare.
 
Genom verklighetsnära utbildningar sammankopplat
med näringsliv och samhälle skapar vi förutsättningar
för ett livslångt och hållbart lärande. Våra tydliga
skolkoncept gör det enkelt för våra elever att från
början välja rätt utbildning vilket skapar en hållbarhet
över tid. Vårt strategiska arbete med ständig tillväxt
gör ThorenGruppen till en långsiktig och stabil
skolaktör som värnar och tar ansvar för elevernas
livslånga lärande i våra skolkoncept. 
 
ThorenGruppen startade sin första gymnasieskola
2006 och visionen var redan då att våga vara
annorlunda i vårt lärande och utmana den traditionella
skolan. Vi lägger stort värde i att utbilda, entusiasmera
och engagera våra pedagoger till att testa nya
modeller i undervisningen. Våra rektorer och
medarbetare får – under dessa premisser och utifrån
vår historia – stort eget ansvar att utveckla
verksamheterna och testa nya tillvägagångssätt i
lärandet. Genom våra lokala skolkoncept främjar vi
också ny pedagogik och varje år utser vi centrala
förstelärare som får vara med och påverka och
utforma vårt lärande.

Våra skolverksamheter är i tillväxt och med det ökar
även företagets omsättning.

Prioriterade hållbarhetsfrågor 
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Med detta menar vi de förutsättningar i verksamheten
som påverkar elevens lärande och barnets utveckling.
Det rör till exempel trygghet, studiero, det
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och
värderingsarbete i verksamheten. Det rör även mer
pedagogiska frågor som hur det pedagogiska arbetet
fungerar och samordnas likväl som samarbete mellan
personal och organisationsfrågor.

- Medarbetare: Vi är intresserade av att få en bild av hur
våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö, företagets
ledning samt hur deras arbete genomsyras av våra
värdeord. Utifrån det identifierar vi gemensamma
utvecklingsområden tillsammans med våra medarbetare.

-  Koncept: ThorenGruppen har flera olika koncept där
vart och ett har ett antal unika delar som gör just det
konceptet till ett unikt och tydligt erbjudande.
 
- Kunskapsutveckling: Vi följer upp de viktigaste
resultaten för våra verksamheter, det vill säga de som
rör våra elever, barn och deltagares utveckling. Utifrån
dessa resultat vill vi få syn på hur vår undervisning har
bedrivits och vad som eventuellt behöver förändras
inför nästa verksamhetsår, till exempel gällande
organisation, undervisningsmetoder och förhållningssätt
i personalgruppen.

Covid-19 betydde utmaningar och möjligheter
Läsåret 2020/21 blev präglat av pandemin med en
stor del digital/fjärr-undervisning. Utmaningen och
det som varit lärorikt under pandemin har varit att
överbrygga och hitta samverkansformer för att
säkerställa att elever med sociala problem får
möjligheter att uppfylla de lagstadgade krav som ställs
för att tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Den
pedagogiska verksamheten under covid-19 har ändå
visat att ThorenGruppen bedrivit en fullgod
verksamhet och tagit ansvar för hållbart lärande.
Skolinspektionen har granskat flera av våra
skolor/verksamheter ur ett covidperspektiv (t.ex att
ge eleverna rätt undervisningstid, innehåll i kurserna
och att bedömningen blir kvalitetssäkrad även vid
distans) och givit alla grönt ljus.

Höga kvalitetskrav
Genom vår kvalitetsmodell säkerställer vi en god
verksamhet för våra medarbetare och våra elever och
skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.
Modellen är strategiskt uppbyggd och vilar på fyra
grundteman. 
- Förutsättningar för lärande: Vi följer upp
verksamheternas nuläge och identifierade
utvecklingsområden med fokus på förutsättningar för
lärande.
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- Vi erbjöd öppen studio för alla elever som kände att
de ville ha lite extra undervisning men vi sa också
direkt till vissa elever att du behöver komma på öppen
studio. Utöver detta hade vi också lärare som tog från
sin planeringstid under dagtid och erbjöd
extraundervisning exempelvis på två lediga timmar
mellan lektioner, säger Anna Karlsson.

Hur tog personalen och facket detta?
- Det gick bra. Personalen gjorde det här för att de har
ett stort hjärta men vi kunde också göra det tack vare
ThorenGruppens välvilja att kompensera oss för den tid
och det engagemang vi lade ner utanför
undervisningstid, säger Anna.
För personalgruppen var våren så klart utmanande med
såväl distans- som extraundervisning. Anna Karlsson
hade kontinuerliga avstämningar med sina lärare för att
säkerställa att de orkade med.
- Det har aldrig varit viktigare att ha en uppdaterad
risk- och konsekvensbedömning. I början av
distansundervisningen hade vi möten flera gånger i
veckan för att stämma av, både i grupp och individuellt,
Vi träffade skyddsombudet en gång i veckan och jag
steppade också in vissa gånger och sa att ”nu får du
inte ha öppen studio” för jag oroade mig för orken hos
en del lärare som ville mer än livsbalansen tillåter.
Ett utmanande läsår är till ända på Thoren Framtid i
Ronneby. Tack vare lovskola, öppen studio, bra
teamwork och ett öppet sinnelag hos personalen kunde
man ta sommarlov med gott samvete.

Pandemi och distansundervisning. Men tack vare
noggrant, hårt och engagerat arbete från en
passionerad lärarkår samt bra stöttning från
huvudmannen kunde Thoren Framtid Ronneby ta
sommarlov utan någon utbildningsskuld på grund av
distansundervisningen till eleverna.

Efter jullovet rekommenderades Thoren Framtid i
Ronneby full distansundervisning för högstadiet på
grund av smittläget i regionen. Redan där började
diskussionen inom kollegiet hur de skulle göra för att
inte ”tappa eleverna” i undervisningen när man inte
fick träffa dem varje dag, mer än på andra sidan
skärmen.

Skolan bestämde sig för att vara extra uppmärksamma
på elevernas studieresultat och erbjöd också lovskola
under sportlovet för att säkerställa att eleverna inte
halkade efter på grund av distansundervisningen.
- Vi brukar traditionellt sett inte ha lovskola på
sportlovet men vi erbjöd tre dagar för att kunna fånga
upp de elever som halkat efter och de som ville ha
extra undervisning. Vi hade lärare som räckte upp
handen direkt och sa att de ville jobba på lovskolan,
berättar rektorn Anna Karlsson.

Skolan hade sedan också så kallad ”öppen studio” tre
dagar i veckan där de erbjöd undervisning i 1,5 timme
per gång i kärnämnena och andra ämnen. 

LÄRANDE

Engagerad lärarkår minimerade
utbildningsskulden i Ronneby 
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Fler goda exempel

Y G  I  C E N T R A L  R O L L
P Å  D E S I G N M Ä S S A  

Byggelever på YG Malmö
byggde upp den
specialdesignade

furupaviljong som stod i
centrum av mässområdet på

Swedish Southern Design
Days.

6 0 0  E L E V E R  P Å
B U S I N E S S  T R I P  

TBS Business Trips har legat
nere under pandemin. Men

tack vare ett samarbete med
klädföretaget Patagonia och

nystartade Museum of
Activism fick 600 elever
göra en virtuell resa och

jobba med ett globalt
business case. 

N Y T T  G R E P P

Thoren Framtid i Kalmar
provar undervisning ute i

verkligheten på en ”Pop Up
School”. Eleverna fick göra

ett ämnesövergripande
besök på 4H-gården i

Skälby som innehöll både
matematik och
naturkunskap. 

A S T A R  L E V E R E R A R

Astar levererar ständigt
arbetskraft till slakteri- och

styckbranschen. Under
våren gick 46 Astarelever
direkt ut i jobb över hela

Sverige, från Norrbotten i
norr till Blekinge i söder.

S P Ä N N A N D E
S A M A R B E T E  F Ö R  T I S  

Ett samarbete mellan TIS
Lund och QSi Sweden gav
nio elever en möjlighet att
göra sin APL hos företaget.

”Det gäller att attrahera
ungdomar som sedan kan

anställas som IT-konsulter”,
säger Henrik Bergqvist, vd

för QSi Sweden. 
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Vår TG-bryr-sig-peng på 2 000 kronor per anställd
är en ”säga-ja-peng” vilket varje chef/rektor själv
får bestämma hur pengarna ska användas i
trivselfrämjande syfte.

Dessutom satsar vi stort på Thoren Tillsammans
där vi årligen samlar samtliga anställda för
fortbildning och kick-off. 2020/21 ställdes dock
stora Thoren Tillsammans in och istället fick varje
enhet inom ThorenGruppen ansvara för en egen
fortbildningsdag och trivselkväll, ur ett smittsäkert
perspektiv. Vi har även lokal fortbildning,
exempelvis finns ett stimulanspaket där vi betalar
ut en gratifikation till de lärare som saknar
legitimation och som väljer att studera.

Thoren Tillsammans 
Normalt sett arrangeras Thoren Tillsammans varje 
år, en konferens för alla medarbetare inom
koncernen. Syftet är att inspirera, utveckla och 
stärka våra medarbetare. Genom inspirerade
föreläsningar, fortbildning, friskvård och andra
gemensamma aktiviteter skapar dessa dagar
möjlighet att utvecklas både som individ och i grupp. 

Thoren Tillsammans startade i Lövånger
(Västerbotten) 2007 och har sedan dess vuxit sig
större för varje år. 2019 firades 20-årsjubiléet stort
på Pite Havsbad där Thoren Tillsammans arrangerats
de senaste åren. Thoren Tillsammans har blivit en
given och viktig höjdpunkt varje år för
ThorenGruppens anställda. Förhoppningen är att
kunna återuppta stora ”TT” 2022.

Samverkansavtal med lärarfacken, tydliga
skolkoncept, värdeord, en stimulerande
utvecklingspeng och ett ansvarsfullt
företagande är unikt för ThorenGruppen. Våra
medarbetare är vår viktigaste infrastruktur och
inom ThorenGruppen jobbar vi på många olika
sätt för att all personal ska trivas hos oss. 
 
ThorenGruppen bedriver pedagogisk verksamhet
och en stor del av det handlar om att fostra barn,
elever och kursdeltagare in i ett samhälle där de
blir goda samhällsmedborgare rustade med goda
värderingar. Vi jobbar hårt med våra värdeord
och vad de innebär för oss. De genomsyrar hela
ThorenGruppens verksamhet och är en röd tråd
från huvudkontoret i Umeå till alla företagets    
2 145 medarbetare från Kiruna i norr till Malmö i
söder. 
 
Förmåner och trivsel
Mod, kraft, passion med hjärta är våra värdeord.
Även om ThorenGruppen ständigt växer så
kvarstår värdeorden och vi vill att den familjära
känslan ska hållas intakt i företaget. Vi vill på
flera sätt stimulera vår personal. Vår
utvecklingspeng på 5 000 kronor per anställd är
högre än ett traditionellt friskvårdsbidrag och
kan även användas till att utvecklas i sitt arbete,
exempelvis åka på en studieresa. 

Företaget 
(Sociala förhållanden och personal,

motverkande av korruption)

FÖRETAGET
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Arbetsmiljö
Inom ThorenGruppen arbetar vi för att göra
skillnad och det finns alltid möjlighet att skapa en
bättre verksamhet och sammanhållning. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) bidrar till
att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och
utvecklande arbetsplats där arbetet ska vara
proaktivt och förhindra risker för arbetsskador och
ohälsa. Det viktigaste arbetsmiljöarbetet sker
lokalt på varje enhet. 

Vi har både lokalt och centralt ett systematiskt
arbetsmiljöarbete där vi samverkar på alla nivåer.
Arbetsmiljöpolicys, egenkontroller och
medarbetarundersökningar är tre viktiga
beståndsdelar. Arbetsmiljön är en naturlig punkt på
våra APT:s (Arbetsplatsträffar) och vi har även
lokala samverkansgrupper med skyddsombud,
fackombud och arbetsgivare. Går frågor vidare
finns en central samverkansgrupp. 
 
Vi gör en större medarbetarundersökning varje år
där vi tittar på bland annat ledarskap och
arbetsmiljö och där varje enhet sedan utifrån
resultatet får en handlingsplan med målområden.
Som arbetsgivare månar vi om att varje chef och
enhet ska ha adekvata verktyg att jobba med.

Vi stöttar och bryr oss
Ledarforum samlar normalt sett alla chefer inom
ThorenGruppen fyra gånger per år. Dessa
Ledarforum ställdes in 2020/21 på grund av
pandemin men i stället hade varje
verksamhetsområde fyra digitala ledarforum. På
Ledarforum får vi jobba med våra värderingar,
sätta gemensamma mål och utbyta erfarenheter.
Det är också ett bra tillfälle att levandegöra vårt
hållbarhetsarbete. Ledarforum finns till för att
utveckla ledarskap individuellt men även för att
utveckla organisationen i stort vilket står skrivet i
vår personalpolicy. En chef med bra stöttning har
större möjligheter att vara en närvarande och
inkännande chef för våra anställda, inte bara på
jobbet utan även utanför arbetslivet.
ThorenGruppen vill skapa dynamik och harmoni
där välutbildade chefer och en bra
supportfunktion är viktiga faktorer till balans i
livet.

Facklig samverkan
Ett bra samarbete med fackförbunden är viktigt
för oss. Kollektivavtalen är grundläggande och vi
har tecknat ett särskilt samverkansavtal med
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 

Detta för att få bra medinflytande, en konstruktiv
dialog och bra samverkan med våra medarbetare.
Varje år utformar vi också en jämställdhetsplan
tillsammans med facken, ett viktigt instrument i
vår strävan att vara ett inkluderande företag där
alla ska kunna känna sig hemma och där mångfald
premieras.
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Check-in och check-ut
Genom digitala medel välkomnar och introducerar
vi alla våra nya medarbetare till våra arbetssätt,
värderingar och vår organisation. Vi är måna om att
ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar
för att komma in i arbetet och trivas på
arbetsplatsen. 

Vi vill inte bara välkomna våra nya
medarbetare, vi vill även ge ett utvecklande och
bra avslut till de som söker nya utmaningar utanför
organisationen. Genom ThorenGruppens
offboarding vill vi tacka för tiden som varit och
lyssna på kloka insikter som kan bidra till att
utveckla våra verksamheter vidare.

Antikorruption 
ThorenGruppen ska alltid motarbeta korruption
och mutor. Vår uppförandekod bygger på våra
värdeord; Mod, Kraft, Passion med hjärta och
dessa värderingar genomsyrar hela
organisationen. Genom våra värderingar
förbinder vi oss att agera på en hög etisk nivå
och driva verksamheten på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Vi analyserar regelbundet var i vår organisation
den största risken för korruption och mutor finns.
För att motverka korruptionens negativa följder
och bidra till en positiv samhällsutveckling och en
effektiv förvaltning av organisationens egna
resurser tillämpar ThorenGruppen nolltolerans
mot korruption och mutor. Företaget har inga
rapporterade fall av korruption eller mutor.
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- Det känns bra att kunna erbjuda det här till våra
gymnasieelever, det kan vara något som är obekvämt
att prata och fråga om och dessutom är det ju en
kostnadsfråga också för eleverna, säger Berg. 

Efter hand hakade fler skolor inom ThorenGruppen på
tåget och i maj 2021 skrev Yrkesgymnasiet avtal med
Period Pack. Nu kommer samtliga 17 YG-skolor i
Sverige erbjuda gratis mensskydd till sina elever. 
- Vi kände att även vi vill göra skillnad. Det är så klart
ett litet extra plus att företaget startats på en av
ThorenGruppens skolor men för oss är det allra
viktigaste att vi kan erbjuda våra kvinnliga elever detta,
säger YG:s verksamhetschef Tatjana Miletic. 

Period Pack, som utsågs till Årets företagare i Örebro
2021, tycker det är extra kul med samarbetet med
ThorenGruppens skolor. 
- Det känns jättekul. Det var ju där den här resan
började och det är tack vare skolan och
ThorenGruppen som vi är här i dag, säger Amanda
Mattsson, vd för Period Pack.

Ett lysande exempel på hur Thoren Business School
kan vara en plantskola för framtidens entreprenörer.
 

TBS Örebro och Malmö blev först att erbjuda
eleverna gratis mensskydd - men sedan hakade
många skolor inom ThorenGruppen på den nya
lösningen från TBS-avknoppningen Period Pack AB. 
 
Amanda Mattsson och Lova Svensson drog i gång
Period Pack som ett UF-företag när de gick på Thoren
Business School i Örebro. De fick då bland annat pris
som Årets bästa företag på ett internt draknäste av
ThorenGruppens vd Raja Thorén. Amanda och Lova
tog studenten för två år sedan och nu är deras
affärsidé – som handlar om att sätta upp speciella
behållare för att erbjuda gratis mensskydd i offentliga
miljöer såsom skolor, organisationer och företag – på
väg ut i vida världen.

Thoren Business School i Örebro och Malmö var de
två första skolorna i Sverige som nappade på
erbjudandet. För Örebro var det i det närmaste en
självklarhet att kliva på tåget i skarpt läge då det är
skolan som ”fostrat” personerna bakom Period Pack.
- Vi hade en prototyp på skolan tidigare och körde en
testverksamhet i våras. För oss känns detta bra ur
flera aspekter, säger Fredrik Berg, rektor på TBS
Örebro.

TBS-avknoppning bakom gratis
mensskydd på TBS och YG
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5 0 - 5 0  I  I D R O T T E N

Team Thorengruppen SK har
sedan det senaste årsmötet

tre kvinnor och tre män i
styrelsen. ”Det känns bra

men det viktiga är att vi fått
in otroligt kompetenta och

drivna personer till
styrelsen”, säger Raja Thorén.

S T Ö T T A D E
K V I N N O J O U R

Ett tjejgäng i Växjö gick 100 000
steg för att stötta kvinnojouren

Blenda. ThorenGruppen stöttade
med 10 öre per steg. ”Det känns

fantastiskt” säger Elisabeth
Anderberg, en av
initiativtagarna.

 

Ö K A R  T R Y G G H E T

TBS Malmö vill erbjuda sina
elever en trygg och drogfri
skolmiljö. De har nu tagit

hjälp av Watson Detective
Dogs för att göra

förebyggande hundsök i
lokalerna. 

 
 

G R A T I S
P E N S I O N S R Å D G I V N I N G

Alla anställda inom
ThorenGruppen erbjöds under

våren gratis pensionsrådgivning
hos SEB. 
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Skolmiljö
Vi har 118 enheter runtom i Sverige. Vi strävar
efter en god arbets- och hälsomiljö och detta
kontrolleras regelbundet. Noterbart är att vi i
dagsläget inte har några tillsynsärenden kopplat till
miljöföreskrifter och att vi har godkänd ventilation
(OVK) på samtliga av våra skolor.

Fastigheter och nyetableringar 
De leverantörer och företag vi anlitar, exempelvis
inom byggsektorn, följer alltid gällande reglemente
kring avfallshantering och andra gängse
miljöföreskrifter. Vi strävar också mot att uppfylla
de tre miljökvalitetsmål som Boverket satt upp för
bygg- och fastighetssektorn; Att ha en god
bebyggd miljö, att ha en giftfri miljö och en
begränsad klimatpåverkan.

Förnybar el 
Det är många olika komponenter som ska vägas in
och samspela för att totalt sett få en minskad
miljöpåverkan. Energianvändning är ett sådant
område. Vi har valt att bedriva elhandel med 
Umeå Energi, ett lokalt företag sett till var
ThorenGruppens huvudkontor ligger och ett
företag som har 100 procent förnybar el, det vill
säga från sol, vind, vatten och bioenergi.

Miljö och samhälle 
(Miljö)

Vårt främsta avtryck är att utbilda den hållbara
människan. ThorenGruppen vill aktivt bidra till
en långsiktig och hållbar utveckling genom att
hushålla med resurser på ett ansvarsfullt sätt.
 
Resor 
Verksamhetsåret 2020/21 präglades av minimalt
resande inom ThorenGruppen. Ledarforum,
Thoren Tillsammans och skolornas resor ställdes
in eller hölls i digital form och resande förekom
endast undantagsvis. Redan innan pandemin hade
vi som målsättning att prioritera digitala möten
före fysiska träffar. Trots en strävan att minimera
resandet är dock resandet också nödvändigt för
att kunna fullborda vårt pedagogiska uppdrag. I
ThorenGruppens resepolicy poängteras att vi ska
välja kollektiva alternativ som buss och tåg före
taxi, att vi ska främja samåkning och exempelvis
praktisera säker körning för att minimera
avgasutsläpp och att våra resor ska göras så
hållbara som möjligt.

Inköpspolicy 
ThorenGruppen jobbar med strategiska partners
och strävar efter så låg klimatpåverkan som
möjligt även i inköpsprocessen. Vi föredrar att
jobba med lokala och miljöcertifierade aktörer,
strävar efter att decentralisera och att handla så
lokalt som möjligt, detta för att korta våra
leverantörsled. En effekt av detta är att vår
miljöpåverkan från transporter minskas.
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- Ja, verkligen. Vi hade ju till exempel
materialkostnader på 250 000 kronor till tillverkningen.
Eleverna produktutvecklade det hela och gjorde stora
ramar på 6x6 meter som man fäste dukarna i. De
produktutvecklade under oktober till december,
testade produkten och körde sedan full produktion
under januari till mars. Och nu ska vi placera ut 110
ramar på Rinnen, berättar Johan Andersson.

Klasskooperativet har verkligen blivit lyckat, inte bara
på grund av det ekonomiska utfallet utan främst på
grund av allt som eleverna lärt sig under året.
- Ja, det är helt sjukt. Vi har verkligen lärt oss att driva
ett eget företag och hur man samarbetar med många
personer i ett kooperativ. Det här blir verkligen på
riktigt, man får ta mycket mer ansvar och lär sig mer
om Skatteverket, bolagsverket och alla sådana grejer,
säger Tilde Skoglund.

Vad är nyckeln till att ni lyckats så bra?
- Först och främst har vi slitit hårt och kompromissat
för att uppnå målet att få en gratis student. Sedan har
vi allt eftersom hittat rätt personer på rätt
arbetsuppgift, under våren har vi verkligen känt vad vi
har för roller och kunnat jobba utifrån det.

Pengarna från kooperativet räckte alltså till att betala
så väl balen som studenten och till att ge eleverna en
sommarlovsslant på mellan 3 000-10 000 kronor,
beroende på hur mycket de har jobbat. Det blev ett
lyckat år för Sveriges första klasskooperativ, som
prisats som både årets affärshändelse (UF) och årets
UF-kooperativ i Värmland. 

En solskenshistoria värd att lyfta under pandemiläsåret
20/21.

TBS Karlstad bildade Sveriges första klasskooperativ
och det slutade med succé. Handelseleverna gjorde
en viktig miljöinsats, gick 246 000 kronor i vinst före
skatt och fick både balen och studenten betald av
vinsten. 

Det var lärarna Johan Andersson och Daniel Fornell
som drog i gång klasskooperativet – TBS Kooperativet
i Karlstad Ekonomisk förening – för att ta elevernas
UF-erfarenhet från årskurs 2 till nästa nivå i årskurs 3.
- Vi har drivit detta både som ett UF och som ett
skarpt företag. Det fina är att det går att baka in
precis alla kurser vi har inom handel. Det är allt från
praktisk marknadsföring till ledarskap till
entreprenörskap och så vidare. Som lärare finns det
praktiska bedömningar att göra precis hela tiden och
då 70 procent av kurserna på handel är praktiska
moment så finns det mycket att bedöma, säger Johan
Andersson.

Initialt var planen för kooperativet att driva
skolkiosken på TBS Karlstad samt öppna för enklare
tjänster inom handel, som paketering, inventering och
även hushållsnära tjänster. Men när Wilma Erlandsson
sålde strumpor åt kooperativet i sin hemby Högboda
ändrades allt. Wilma stötte på en granne i byalaget
och det visade sig att byalaget försökte ta död på en
invasiv växt i sjön Rinnen (som ligger på gränsen
mellan Kils och Arvikas kommun och populär för både
bad och fiske) och det slutade med att byalaget gav i
uppdrag till klasskooperativet att göra dukar som
skulle kväva växten. 

Men kreativiteten bland TBS-eleverna var stor och det
hela växte till ett jätteprojekt där kooperativet fick
Kils kommun som kund och där det blev större
summor i omlopp än någon hade kunnat ana.

Innovativ skolsatsning gav viktig
miljöinsats - och ekonomisk succé
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H A L V A  J O R D E N

ThorenGruppens samarbete
med Inrego kring återvinning

av IT-produkter minskade
växthusutsläppen med 4 236

kg CO2. Det motsvarar
energin för att köra 0,6 varv

runt jorden med bil.

D I G I T A L  L Ö S N I N G
M I N S K A R  M A T S V I N N

Eleverna på Thoren Framtid i
Karlstad förbeställer nu sin

skolmat veckovis via en app. En
lösning som förhoppningsvis kan

leda till minskat matsvinn. 
 

A S T A R  S O L N A

Kretsloppstänket är ett naturligt inslag
på Astars restaurangutbildningar i

Solna Tomteboda, som serverar
skollunch till TIS, YG och TBS Solna.
Inköp planeras noga, rester blir nya

rätter och matavfall återvinns. Viktiga
ingredienser för en hållbar

restaurangverksamhet. 
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Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter
skall känneteckna vår organisation som ska
stimulera till ständig förnyelse och
kvalitetsutveckling. Vi tror på en helhetssyn där
varje medarbetare känner ett ansvar för helheten
i organisationen och att organisationen
kan ge förutsättningar för att medarbetarnas
resurser används på bästa sätt. 

Vi ser ett väl fungerande ledarskap som ett
samspel mellan chef och medarbetare. Denna syn
skapar god laganda och engagemang i arbetet.
Delaktighet och samverkan är viktiga
förutsättningar för att åstadkomma ett bra
resultat och för att skapa en arbetsmiljö där
förändringar och utveckling inte upplevs som ett
hot.

ThorenGruppen har policyer som ligger till grund
för motverkan av korruption och mutor, till
exempel gåva från elev/ deltagare/ kund/
leverantör. Många anställda har dagligen kontakt
med ett stort antal företag och organisationer.
Dessa kontakter kan medföra en risk för
otillbörlig påverkan genom exempelvis
erbjudanden och förmåner. För att förhindra
mutor och korruption har ThorenGruppen
riktlinjer för hur de anställda ska agera.

Styrning
Ett aktivt hållbarhetsarbete kräver verktyg och
riktlinjer. Det är av stor vikt att hela
verksamheten arbetar i linje med
ThorenGruppens övergripande strategier och
arbetssätt.

Styrelsen och VD har det yttersta ansvaret för
hållbarhetsarbetet. Att våra medarbetare,
elever och samarbetspartners har en förståelse
och medvetenhet kring vårt hållbarhetsarbete är
avgörande för att vi ska kunna integrera
hållbarhet inom hela verksamheten på ett
övergripande och målinriktat sätt.

I personalpolicyn framgår det att alla anställda
ska utbildas i hållbarhetsfrågor vilket alltid
kommer att vara viktigt och relevant.
ThorenGruppen har höga ambitioner med
hållbarhetsarbetet och kommer även
fortsättningsvis att ställa höga krav på styrning
och uppföljning.

Våra värderingar och synsätt i frågor som rör
arbetsmiljö, jämställdhet, kulturell mångfald och
ålderssammansättning är gemensamma och
grundläggande för hela personalpolicyn och
övriga policydokument som berör personalfrågor
och andra hållbarhetsfrågor.

26



Personalmåltider

Personalpolicy

Policy för mobiltelefoni

Policy för sociala medier

Policy första hjälpen

Policy trakasserier

Rehabiliteringspolicy

Resepolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Traktamentspolicy

Uppförandekod

Utvecklingspeng

Verksamhetsförlagd Utbildning

Arbetsmiljöpolicy

Bilpolicy - Förmånsbil

Brandpolicy

Diskriminering - nya regler

Drogpolicy

Gåva från elev/deltagare/kund/leverantör

Hanteringsordning för chefer - trakasserier

Inköpspolicy

IT regler

Jämlikhetspolicy

Kommunikations- och informationspolicy

Kompetenspolicy

Lönepolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyer
Varje år sker en översyn av våra policyer och riktlinjer. Via egenkontroller och
rutiner i verksamheten, säkerställer vi att policyer och riktlinjer följs. Nedan
listade policyer styr ThorenGruppens arbete och finns tillgängliga på vårt intranät
för alla medarbetare.
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Noteringar
1. Endast anställda med månadslön
2. Personalomsättning bland tillsvidare och provanställda
'Lägsta av antalet anställda som börjat resp slutat' / 'genomsnittligt antal anställda'
3. Saknar statistik för denna period
4. ThorenGruppen mäter sin medarbetarnöjdhet på en 5 gradig skala
5. ThorenGruppen mäter detta enligt eNPS
6. Grundskolan mäter detta på en 10 gradig skala
7. Gymnasiet mäter detta på en 10 gradig skala
8. Astar mäter detta på en 6 gradig skala
9. From. 2020-2021 tillkom bolagen Utbildningsföretaget Scandiacus AB, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Sandbergska Competens AB, 
Uterummet i Kiruna AB, Vargen i Kiruna AB
10. From 20210301 ingår Utbildningsföretaget Scandiacus AB,  Sandbergska Competens AB, Uterummet i Kiruna AB  och Vargen i Kiruna AB i Thoren Framtid AB

Uppföljning och nyckeltal
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