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

ThorenGruppen har 2206 medarbetare från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi bedriver utbildningsverksamhet 
som sträcker sig genom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning - vi finns där för 18 500 
människor. 

Vi tar ansvar och vill vara med och bidra till att nå de globala klimatmålen. Vårt hållbarhetsarbete sker dels på 
central nivå men bedrivs till största del lokalt på våra enheter runt om i Sverige. Vårdnadshavare, elever och 
deltagare har valt oss och vi ska göra allt för att uppfylla vårt löfte till dem vad gäller en god utbildning till alla 
samt att främja och verka för en hållbar framtid för alla våra studerande.

Vi utmanar och bryter mönster och är en motvikt till traditionellt lärande genom vårt utbud och sätt att arbeta. 
Tillväxt och utveckling är i vårt DNA, oavsett var man arbetar och studerar. 

Våra utbildningar ska vara verklighetsnära, i synnerhet i samverkan med näringslivet där vi kan 
påverka hållbar utveckling i praktiken. Vår hållbarhetsstrategi och vår passion för en 
hållbar framtid leder oss framåt i det fortsatta arbetet. Vi har identifierat våra 
viktigaste intressenter och intressentdialogen visar vilka hållbarhetsfrågor som är 
viktigast för ThorenGruppen samt inom vilka områden vår påverkan är som 
störst. Dessa 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.

INLEDNING
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DET HÄR ÄR THORENGRUPPEN

2206
medarbetare inom 

ThorenGruppen

118
enheter i 

hela Sverige

15
år sedan 

ThorenGruppens första 
gymnasieskola, Thoren
Business School i Umeå

startades

18 500
barn, elever och

deltagare
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Under det senaste verksamhetsåret har hållbarhetsfrågorna, både internt och externt fått 

större utrymme och breddats i debatterna, vilket vi på ThorenGruppen tycker är viktigt 

och positivt.

Vidare anser vi att helheten i företaget är av stor betydelse, vi behöver ta hänsyn till 

individers och gruppers välbefinnande och lärandemiljö, allt i syfte att skapa en hållbar 

arbetsmiljö, organisation och verksamhet.

Att arbeta systematiskt och mätbart med hållbarhet är stundtals både utmanande och 

tidskrävande. Vi eftersträvar att skapa förutsättningar i verksamheterna så att 

hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av vardagen, samtidigt som vi är medvetna om att 

vi har mycket kvar att göra.

Mot bakgrund av detta har ledningen i koncernen tagit ett mer samlat grepp kring 

hållbarhetsarbetet för att ta ytterligare ansvar både internt och i samhället i stort.

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.

VD HAR ORDET
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Tre nya gymnasieskolor
ThorenGruppen har nyförvärvat två 
gymnasieskolor i norra Stockholm: 

Yrkesgymnasiet Väsby och Yrkesgymnasiet Täby 
–och en i centrala Göteborg: Gymnasieakademin.

Thoren Framtid växer
ThorenGruppen har förvärvat Olympen i Stockholm 

vilket innebär att tre nya förskolor och en ny 
grundskola blir en del av Thoren Framtid-familjen. 

Thoren Framtid består i och med förvärvet nu av 16 
grundskolor och 11 förskolor.

En av Europas bästa entreprenörsskolor
Förra året korades TBS Örebro till Sveriges bästa UF-

skola – i år är TBS Örebro med på topplistan över 
Europas bästa skolor inom entreprenörskap. 

Thoren Arena invigd
Drömmen blev verklighet. Efter många år av 
visioner och planer kunde äntligen dörrarna 

öppnas till Umeås nya idrottskomplex. 

Team ThorenGruppen svenska mästare igen
Team ThorenGruppen kan efter ett fantastiskt 

arbete av alla  spelare, tränare och funktionärer 
under säsongen titulera sig svenska mästare för 

andra året i rad. Tidigare under säsongen tog laget 
även hem Svenska Cupen.

Ett av Sweden’s Best Managed Companies
ThorenGruppen har utsetts till ett av 

Sweden’s Best Managed Companies 2022, 
ett pris som delades ut av Deloitte i 

samarbete med Nasdaq. 

ÅRET SOM GÅTT
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VISION OCH 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 deltagarna samt deras lärande.

- Öka vårt lärande av varandra som leder till kompetensutveckling.

- Ge våra medarbetare möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling genom mål-, resultat-, medarbetar- och
utvecklingssamtal.

-

Vår vision 

ThorenGruppen ska utmana den traditionella synen på 

lärande och erbjuda verklighetsnära utbildningar i en 

stimulerande lärmiljö med nära samarbete till näringsliv, 

yrkesliv och samhälle.

Våra värderingar 

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 

8



Strategi
ThorenGruppen strävar efter att 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 hållbar utveckling i undervisning 
med barn, elever och deltagare, i det egna företaget och i det långsiktiga miljö- och 
samhällsengagemanget.

Våra intressenter 
För att vi på bästa sätt ska kunna skapa värde för våra intressenter och vår omvärld 
är en ständigt pågående och transparent dialog en förutsättning. Vi är övertygande 
om att samarbete på samtliga nivåer inom företaget har stor.  betydelse för att nå dit. 

ThorenGruppen har identifierat sju strategiska intressentgrupper, dessa 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 samt vår 
bedömning av möjligheter och risker. Det är även med hjälp av intressedialogen som vi 
identifierar de målområden som vi bör fokusera på för att skapa mest nytta. 

INTRESSENTDIALOG

1. Barn, elever, deltagare
och vårdnadshavare

2. Medarbetare

3. Leverantörer
4. Samarbetspartners

5. Ägare

6. Styrelsen

7. Samhället

Dagligen på våra skolor 
Utvecklingssamtal 
Läroplattformar 
Mentorstid 
Föräldramöten 
Sociala medier
Event
Elevenkäter

Arbetsplatsträffar
Ledarforum
Intranät
Internkommunikation
Medarbetarsamtal
Pulsmätningar
Samverkansmöten
Internutbildingar

Inköp
Upphandlingar
Möten
Uppföljningar
Event

Årstämma
Möten

Möten
Styrelserepresentation

Traditionell media
Sociala medier
Möten

INTRESSENTERVÅRT HÅLLBARHETSARBETE
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HÅLLBARHETSENKÄT FÖR 
GYMNASIEELEVER VÅRTERMINEN 2022
Nedan redovisas de sju områden som flest elever angav som viktigast under frågan 
De viktigaste områden min skola bör jobba med. Sifforna anger antalet elever. Totalt medverkade 671 elever i enkäten.

416

222

304

253

216

378

212
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TRYGGHET

HÄLSA OCH
VÄLMÅENDE
FÖR ELEVER

HÄLSA OCH
VÄLMÅENDE
FÖR PERSONAL

JÄMSTÄLLDHET
OCH MÅNGFALD

ÅTERANVÄNDNING,
ÅTERVINNING

OCH ÅTERBRUK,

GOD OCH HÅLLBART
PRODUCERAD MAT

MINSKA MATSVINNET



ThorenGruppens hållbarhetsarbete är en integrerad del av verksamheten med tre tydliga 
målområden; Lärande, Företaget och Miljö och Samhälle. I parentes framgår de teman som ingår
i årsredovisningslagen.

Lärande (Respekt för mänskliga rättigheter) 
ThorenGruppen utgår från en helhetssyn där varje elev och anställd ges möjlighet till  delaktighet och 
möjlighet att påverka. Anställda 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. Inom ThorenGruppen
jobbar vi mot en jämlik arbetsplats, både vad gäller anställda och  elever. Vid rekrytering av 
nyanställda 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 och 
mångfald 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 hållbara 
medborgare. Vår ambition är att låta miljö- och klimatfrågor genomsyra våra utbildningar,
inte bara som riktade insatser utan långsiktiga satsningar. Många av aktiviteterna sker i 
samverkan med våra elever och anställda ute i samhället där vi vill verka för byggandet 
av hållbara alternativ.  Som företag arbetar vi även för att minska vårt miljömässiga 
avtryck, bland annat genom att nyttja våra lokaler och datorer effektivt, göra hållbara
inköp, minska matsvinnet och resa hållbart.  

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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SYNLIGGÖRA
THORENGRUPPENS

HÅLLBARHETSARBETE

Innan år 2023 ska vid elev- och
personalenkäter minst 75 

procent ange att de känner till 
ThorenGruppens

hållbarhetsarbete. Denna nivå
ska därefter årligen hållas.

MINSKA DEN BELASTNING 
PÅ SAMHÄLLE OCH 

MILJÖ SOM KOMMER UR 
LOKALER OCH 

LOKALANVÄNDNING

ELEVER OCH
PERSONAL SKA KÄNNA
SIG TRYGGA PÅ VÅRA

SKOLOR OCH
VERKSAMHETER

Ingen skola ska ha ett lägre 
snitt än 7 i trygghet och

ingen elev ska ha resultatet
0 i trygghet. Företaget ska 

aktivt arbeta för att förebygga 
och förhindra kränkningar.

1 2 3 4 5

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

THORENGRUPPENS
VERKSAMHET SKA

EFTERSTRÄVA
JÄMSTÄLLDHET OCH
RÄTTVISA VILLKOR PÅ

ALLA NIVÅER

Våra skolor ska mäta hur
mycket mat som slängs. Målet
är att minska matsvinnet med 

30 procent till 2025 och 50 
procent 2030. 

Varje förskola, skola och 
utbildningsenhet ska minska 

energianvändningen som mäts i 
kWh/elev och år med 5% per år.

Våra förskolor och skolor ska vara 
kemikaliesmarta.

SERVERA GOD, NYTTIG
OCH HÅLLBART

PRODUCERAT MAT SAMT
MINSKA MATSVINNET

Lika många kvinnor som 
män ska sitta i ThorenGruppens styrelse 

och beslutsnivåer under ska ha jämn 
representation. Flickor och pojkar ska 
uppleva att de ges lika möjligheter och 

villkor för att delta i lärande/
undervisningen. De ska även uppleva 

att skolgården är inkluderande genom 
att på ett jämställt sätt tillvarata och 
uppmuntra både flickors och pojkars 
aktivitet under raster, håltimmar, tid 

innan och efter skoldag.12
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Tillsammans med våra matleverantörer arbetar vi för att välja råvaror med mindre klimatpåverkan, minimera 
transportbehovet och skapa en måltidsupplevelse där även menypresentationer, måltidsmiljön och bemötandet 
är i fokus. Vi har i intressentdialogen påbörjat ett samarbete med vår största matleverantör i syfte att börja mäta 
matsvinnet på våra skolor. Mätningen förväntas vara i gång under början av 2023. Nedan listas några 
exempel på hur vi arbetar konkret med att minska matsvinnet:

• Beräkna och beställa rätt mängd mat, dialogen mellan matleverantören och skolan är mycket viktig.
• Använda råvaror med kort bästföredatum och ha en flexibel meny.
• Placera maten strategiskt vid servering, t.ex. grönsaker först och proteiner sist.
• Informera och involvera eleverna, erbjud belöningar vid uppnådda mål.
• Utbilda och ta tillvara på initiativ från personalen.
•Ha klimatmärkta menyer.

Under hösten 2022 planerar vi att genomföra en enkätundersökning för att mäta hur nöjda eleverna 
är med maten som serveras.

2

Under läsåret 21/22 genomförde  ThorenGruppen sin årliga medarbetarundersökning 

samt elevenkät där anställda och elever svarade på frågan ”Hur väl känner du till  

ThorenGruppens hållbarhetsarbete?”. I figuren till höger presenteras resultatet.
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3

4 5
Både ThorenGruppens och Team Thorens styrelse har en 
50% jämn könsfördelning. När det gäller våra chefs-
befattningar är kvinnor något överrepresenterade med 
62% jämfört med män på 38%.
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Vi har påbörjat en mätning av energianvändningen på de skolor där det är möjligt och har nu 
ett nollvärde för hälften av våra skolor. 

Thoren Framtids förskolor kommer under läsåret 22/23 att initiera ett arbete för en 
kemikaliesmart förskola. Det blir även ett lärande för barn och vuxna i våra verksamheter
som förhoppningsvis också sprids till barnens familjer. Rektorerna kommer vara delaktiga i arbetet 
centralt för att sätta mål på kort och lång sikt. Medarbetare involveras i kompetensutveckling 
genom webbutbildning och lärande samt är delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan 
för respektive enhet. 

Arbetet följs upp och utvärderas två gånger under läsåret. Därefter sätts nya mål för kommande läsår.

1

MINSKA DEN BELASTNING PÅ SAMHÄLLE OCH MILJÖ 
SOM KOMMER UR LOKALER OCH LOKALANVÄNDNING

THORENGRUPPENS VERKSAMHET
SKA EFTERSTRÄVA JÄMSTÄLLDHET
OCH RÄTTVISA VILLKOR PÅ ALLA NIVÅER

ELEVER OCH PERSONAL SKA KÄNNA SIG 
TRYGGA PÅ VÅRA SKOLOR OCH VERKSAMHETER

En grundläggande förutsättning för att tillgodo-
göra sig en god utbildning är att känna sig trygg. 
Vi arbetar ständigt med att erbjuda våra elever 
och deltagare en trygg skolmiljö. Vi under-
söker våra elever och deltagares trygghet 
varje år genom en enkät, där  målet är att 
alltid nå över snittet  7,0 (skala 0-10). Alla våra 
enheter, förutom en grundskola, uppvisar 
detta goda resultat. De allra flesta enheterna 
ligger även långt över 8,0 och har gjort det 
i flera år.

Utöver det så strävar varje skolenhet efter 
att varje elev ska känna sig säker och trygg på 
individnivå, genom ett kontinuerligt lokalt 
trygghetsarbete och egna trygghetsundersökningar.



SÅ BIDRAR VI TILL DE GLOBALA MÅLEN
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 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. 
Som verksamma inom utbildningssektorn ser vi att det finns nio mål där vi kan vara med och påverka mest samt göra störst skillnad.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
ThorenGruppen lägger stor vikt vid att barn, elever, deltagare och medarbetare ska må bra, både fysiskt och psykiskt. 
Inte bara på våra skolor utan även under deras fritid. Vi vill öka deras kunskap om hälsa i tidig ålder vilket ger bättre 

förutsättningar att skapa trygghet, öka självkänsla och lägga en bra grund för sunt liv med goda matvanor och aktiv fritid.

Mål 4 - God utbildning
Alla har rätt till utbildning och vi vill vara ett föredöme och erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet från förskola till 
vuxenutbildning.

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

Mål 5 - Jämställdhet
ThorenGruppen ska genomsyras av 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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Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder anställda trygga anställningsförhållanden som 
grundar sig bland annat på mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Dessutom brinner vi för att, genom våra 
utbildningsverksamheter och lärande, rusta allt från unga till vuxna för arbetsmarknaden.

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 och deltagare att vara en del av vårt samhällsengagemang och bidra till det hållbara 
samhället. Vi arbetar aktivt med att främja ett nära samarbete tillsammans med näringslivet i praktik och projekt.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Genom att vi hushåller med resurser och gör klimatsmarta val i 

verksamheten gör vi skillnad i det lilla och det stora. 

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Som ett utbildningsföretag har vi en viktig roll i samhället där vi genom lärande kan påverka attityder, 
inställning och kunskap i syfte att motverka diskriminering och trakasserier.

16



LÄRANDE 
(Respekt för mänskliga rättigheter)

ThorenGruppens skolkoncept grundas i idén att bryta det traditionella 
lärandet i den bemärkelsen att vår pedagogik ska bedrivas under 
parollen: annorlunda är bra. Vi vill 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 ska göra det enkelt för elever att från start välja den 
utbildning som passar dem bäst. Vi är övertygade om att detta ökar 
engagemang, motivation och uthållighet över tid.

Vårt strategiska arbete med ständig tillväxt gör ThorenGruppen till en 
långsiktig och stabil skolaktör som värnar och tar ansvar för barnens, 
elevernas och deltagarnas livslånga lärande. 

främjar vi också ny pedagogik och varje år utser vi centrala 
förstelärare som får vara med och påverka samt utforma vårt lärande.

Våra rektorer och medarbetare får stort eget ansvar att utveckla 
verksamheterna och testa nya tillvägagångssätt i lärandet.

Våra skolverksamheter är i ständig rörelse som skapar tillväxt och med 
det ökar företagets omsättning. På så vis bidrar och distribuerar vi ett 
ekonomiskt värde till samhället genom skatter och avgifter och är 
därmed en del av samhällsekonomin.    

Eftersom Thorengruppen har flertalet samhälleliga kontaktytor och 
samarbeten med näringslivet, kan vi därmed riskera att komma i 
kontakt med kränkningar av mänskliga rättigheter. Därav är det av 
stor betydelse att våra interna rutiner och riskanalyser av mänskliga 
rättigheter kontrollerar och säkerställer hur våra samarbetspartners/
underleverantörer påverkar mänskliga rättigheter, som exempelvis 
arbetstider, fysisk- och psykisk arbetsmiljö. Andra exempel är att 
säkerställa att produkter som vi köper in, inte används vid potentiella 
människorättskränkningar eller krigsbrott.

PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
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Arbetsplatsförlagt lärande och företagsamhet 
ThorenGruppens gymnasieskolor lägger stor vikt vid arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) i samverkan med näringslivet. I vårt verksamhetsområde Yrkesgymnasiet 
tillbringar eleverna minst 50 procent av sin utbildning på en arbetsplats för att 
lära sig ett yrke och skapa sin yrkesidentitet. 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.

Kvalitetskrav
Genom vår kvalitetsmodell säkerställer vi en god verksamhet för medarbetare, 
barn, elever samt deltagare 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 
identifierar utvecklingsområden med fokus på förutsättningar för lärande. Med 
detta menar vi de förutsättningar som påverkar elevens lärande och utveckling. 

Det gäller till exempel trygghet, studiero, det förebyggande och hälsofrämjande 
elevhälsoarbetet och värderingsarbete i verksamheten. Vidare handlar det om 
mer pedagogiska frågor som hur det pedagogiska arbetet fungerar och 
samordnas likväl som samarbete mellan medarbetare 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 till
våra intressenter.

- Kunskapsutveckling: Vi följer upp de viktigaste resultaten från våra
verksamheter, det vill säga de som rör barnens, elevernas och deltagarnas
utveckling. Resultatet ger oss en bild av hur undervisningen har bedrivits och vad
som eventuellt behöver förändras inför nästa verksamhetsår.
Det kan gälla till exempel organisation, undervisningsmetoder
och förhållningssätt i personalgruppen.
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FÖRETAGET
(SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL, MOTVERKANDE AV 
KORRUPTION)

Samverkansavtal med lärarfacken, tydliga skolkoncept, värdeorden, 
utvecklingspeng och ett ansvarsfullt företagande är av stor betydelse 
för ThorenGruppen. Våra medarbetare är våra viktigaste resurser och 
inom ThorenGruppen jobbar vi på många olika sätt för att medarbetarna 
ska trivas hos oss.

ThorenGruppen bedriver pedagogisk verksamhet och en stor del av det 
handlar om att fostra barn, elever och deltagare in i ett samhälle där de 
blir goda samhällsmedborgare och rustade med goda värderingar. Vi 
arbetar aktivt  med våra värdeord; Mod, Kraft och Passion med hjärta, 
och dess innebörd. 

Utifrån ovan beskrivning finns det olika risker med oönskad  händelser, 
beteenden eller andra sociala tillstånd som kan leda till negativa 
konsekvenser för såväl enskilda individer som grupper. En personell risk 
kan vara att om vi inte lyckas kommunicera och leva upp till de mål och 
ambitioner vi har med hållbarhetsarbetet i företaget, kan det sannolikt 
till en viss del påverka att medarbetare väljer att söka jobb hos andra 
arbetsgivare. Detta i sin tur kan leda till utmaningar i framtida 
kompetensförsörjning. Ett led i att förhindra och förebygga sociala och 
personella risker är b.la. genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljö, 
intern kommunikation, ekonomi etc. Thorengruppen utgår från 
exempelvis policys, riktlinjer, lagar mm för att säkerställa att kvalitet och 
måluppfyllelse sker i enlighet med företagets vision och värderingar.

Förmåner och trivsel
Även om ThorenGruppen ständigt växer så strävar vi efter att 
upprätthålla företagskulturen som grundar sig på värdeorden. Företaget 
erbjuder utvecklingspeng och TG-bryr-sig-peng som kan användas till 
friskvård, kompetensutveckling och sociala aktiviteter. 
Förutom ovan nämnda förmåner prioriterar ThorenGruppen fort-
bildning av olika slag.

Ledarskap 
Ledarforum samlar normalt sett 
alla chefer inom ThorenGruppen 
varje termin. På Ledarforum får vi 
jobba med våra värderingar, sätta 
gemensamma mål och utbyta 
erfarenheter. Syftet med 
Ledarforum är att utveckla det 
individuella ledarskapet för att 
bidra till organisationsutveckling. 

Facklig samverkan
Kollektivavtalen är grundläggande och 
det förutsätter även ett bra samarbete med 
fackförbunden. ThorenGruppen har tecknat 
samverkansavtal med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 
Syftet är att skapa ett ökat medinflytande, en konstruktiv dialog och bra 
samverkan på lokal samt central nivå. 

Arbetsmiljö
Grunden för ThorenGruppens arbetsmiljöarbete följer metoden Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som 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. 
Arbetsmiljöpolicys, egenkontroller och medarbetarundersökningar är tre 
viktiga beståndsdelar i vårt arbetsmiljöarbete.

Från och med hösten 2022 införs pulsmätningar i syfte att i realtid fånga 
upp medarbetares upplevelse/uppfattning av sin arbetssituation och 
arbetsmilljö.

Arbetsmiljön är en obligatorisk punkt på respektive enhets regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) och jämställdhetsplanen är ett viktigt instrument 
i vår strävan att vara ett inkluderande företag där alla ska kunna känna 

sig trygga.
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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 kan uppstå. Genom att förvalta och nyttja våra egna resurser bidrar vi till en positiv 

samhällsutveckling där nolltolerans mot mutor och korruption tillämpas. Företaget har 

inga rapporterade fall av korruption eller mutor. 

Onboarding och offboarding

Genom digitala verktyg onboardar vi nya medarbetare till vår organisation, våra 

arbetssätt och värderingar. 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.
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THOREN
TILLSAMMANS

Thoren Tillsammans arrangeras för alla medarbetare inom 

koncernen där syftet är att inspirera, utveckla, utbilda och stärka våra 

medarbetare. Genom inspirerade föreläsningar, fortbildning, 

friskvård, kunskapsutbyte och andra gemensamma aktiviteter skapar 

dessa dagar en möjlighet att utvecklas både som individ och i grupp. 

Första konferensen ägde rum i Lövånger (Västerbotten) 2007 och har 

sedan dess vuxit sig större för varje år. 
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MILJÖ OCH SAMHÄLLE 

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.

I samverkan och samspelet med samhället, lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt, eftersträvar 
vi att de eventuella hållbarhetsrisker som kan uppstå 
i samband med exempelvis resor i tjänsten eller i 
undervisningen. Innan vi väljer en leverantör, 
utvärderar vi först leverantörens hållbarhetsrisker 
och analyserar därefter. En faktor vi utvärderar och 
tar ställning till är hur värdekedjan ser ut för 
distributionsleden för transportföretagen. Syftet är 
att undvika att bidra till klimatavtryck som inte är 
förenligt med vårt företag samt risken med att 
försämra företagets varumärke.

Resor 
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 fullgöra vårt 
pedagogiska uppdrag. I ThorenGruppens resepolicy 
förtydligar vi att medarbetare ska välja kollektiva
alternativ som buss och tåg, att vi ska främja
samåkning och exempelvis praktisera säker körning
för att minimera avgasutsläpp och att våra resor ska 
ske på så hållbara sätt som möjligt. 

förtydligar vi att medarbetare ska välja kollektiva 

alternativ som buss och tåg, att vi ska främja 

samåkning och exempelvis praktisera säker körning 

för att minimera avgasutsläpp och att våra resor ska 

ske på så hållbara sätt som möjligt.

Inköpspolicy

Vi föredrar att arbeta med lokala och miljö-

certifierade aktörer, strävar efter att decentralisera 

och att inköp görs så lokalt som möjligt,

Inköpspolicy
Vi föredrar att arbeta med lokala och miljö-
certifierade aktörer, strävar efter att decentralisera
och att inköp görs så lokalt som möjligt, detta för att 
korta våra leverantörsled. En effekt av detta är att 
vår miljöpåverkan från transporter blir mindre. 
För mer information om hur vi jobbar med
vårt matmål, se sid 13.

Även när det gäller datorer försöker vi ha ett så litet 
miljömässigt avtryck som möjligt. Datorerna leasas 
under 3 år. Därefter ges eleverna möjlighet att köpa 
loss sin dator. De datorer som blir kvar på skolan 
används sedan i vår vuxenutbildning för att förlänga 
livstiden. När datorn inte längre fungerar i 
undervisningen skickas de till ett bolag för 
uppfräschning och går vidare ytterligare en tid i 
andra bolag och verksamheter.  

Skolmiljö
Vi har 118 enheter runtom i Sverige och strävar 
efter en god arbets- och hälsomiljö vilket vi 
regelbundet kontrollerar. 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. 

Under läsåret 22/23 kommer ThorenGruppens 
förskolor att initiera ett aktivt arbete för en 
kemikaliesmart förskola, läs mer om målet på sid. 14.

Fastigheter och nyetableringar
De leverantörer och företag vi anlitar, exempelvis 
inom byggsektorn, följer alltid  gällande reglemente 
kring avfallshantering och andra gängse miljö-
föreskrifter. Vi strävar även efter att uppfylla de tre 
miljökvalitetsmål som Boverket satt upp för bygg- 
och fastighetssektorn; 

- att ha en god bebyggd miljö
- att ha en giftfri miljö
- att ha en begränsad klimatpåverkan

Förnybar el 
Vi arbetar med att minska energianvändning i våra 
lokaler. 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.



YRKESGYMNASIET MALMÖ –
APL I NEDERLÄNDERNA

YG Malmö jobbar med ett 
internationaliseringsprojekt som 

heter Global Goals. I maj 2022 åkte 
tio elever från YG Malmö på APL 

till Nederländerna i ett utbyte med 
Friesland College, något som 

möjliggjorts tack vare skolans 
Erasmusackreditering. Till nästa 

år satsar skolan på att ge fler 
program chansen till utlands-APL.

STADSMISSIONEN BLEV 
FRISÖRSALONG

Frisöreleverna på Astar i Umeå 
förgyllde i mars 2022 vardagen 
för ett tjugotal personer då de 

blivande frisörerna besökte 
Umeå Stadsmission för att 
klippa och styla håret på 
människor i behov av en 

uppiffning. Målet är att göra 
detta återkommande två, tre 

gånger per år.

IT-ÅTERVINNING SKAPAR 
MILJÖVINSTER

ThorenGruppens samarbete 
med Inrego kring 

återvinning av IT-produkter 
minskade under 2021 

växthusutsläppen med 
40 560 CO2, vilket 

motsvarar energin för att 
köra 5,8 varv runt jorden 

med bil.

INSAMLING TILL UKRAINA

I början av mars 2022 initierade 
ThorenGruppen en insamling 

bland sina anställda till förmån 
för hjälparbetet i Ukraina. 
Sammanlagt skänkte de 

anställda 46 500 kronor, en 
summa som ThorenGruppen 

sedan dubblade . Det ledde till att 
totalt 93 000 kronor fördelades 

ut till Läkare utan gränser, Röda 
Korset och Rädda Barnen.
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SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR 
MÖTER BRANSCHENS BEHOV

Astar samarbetar gärna med olika 
branscher för att få fler människor 

ut i jobb. I Norrköping och Jönköping 
startade Astar rekryteringsutbildningar 

inom restaurang i samarbete med 
lokala företag och i Norr- och 

Västerbotten gick sju konkurrerande 
företag ihop och skapade en utbildning 

till nätverkstekniker tillsammans 
med Astar.

THOREN INNOVATION 
GÖTEBORG – KLIMATLYFTET

TIS Göteborg ingår i projektet 
Klimatlyftet och implementerar 

Timperleys lärcykel för hållbart arbete 
utifrån FN:s 17 globala mål. De arbetar 
konkret med detta i deras innovations-

projekt och målsättningen är att 
arbetet ska bli elevdrivet och 

systematiserat. Varje projekt utgår 
från de globala målen och därmed blir 
hållbarhetsarbetet en integrerad del i 

skolans fortlöpande utvecklings-
och innovationsarbete.

GODA EXEMPEL

TBS HELSINGBORG 
BAKOM NY SKOLA I 

SYDAFRIKA

Thoren Business School har 
en partnerskola i Sydafrika 
som varit trångbodd. Tack 
vare en insamling från TBS 

kunde Ezaklheleni High
School våren 2022 bygga 

och inviga en helt ny 
skollokal.

CAREER DAY PÅ THOREN 
FRAMTID

För två år sedan bjöd Thoren 
Framtid Hässleholm in en 

mängd olika yrkesgrupper till 
skolan som fick berätta om 
sina yrken för eleverna. Nu 

har konceptet gått på export 
inom Thoren Framtid och 

hösten 2021 arrangerade även 
Älmhult och Karlshamn en 

”Career Day”.
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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.

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.
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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.

THORENGRUPPENS 
POLICYER
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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
Personalmåltider
Personalpolicy
Policy för mobiltelefoni
Policy för sociala medier
Policy första hjälpen
Policy trakasserier
Rehabiliteringspolicy
Resepolicy
Trafiksäkerhetspolicy
Traktamentspolicy
Uppförandekod
Utvecklingspeng
Verksamhetsförlagd utbildning



NYCKELTAL

27




