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Juridisk form: Ideell förening 

  

Vad vill ChemSec uppnå?  
ChemSecs vision är en värld fri från skadliga kemikalier. Giftiga kemikalier skapade av 

människor är idag vanliga ingredienser i flera vardagsprodukter; de förhindrar din dator från 

att börja brinna, förlänger livsmedels hållbarhet i olika förpackningar, gör din jacka 

vattenavvisande samt tillför ytterligare tusentals funktioner i mängder av produkter. Men 

flera av dessa kemikalier är också skadliga och spelar en roll i flera välkända hälsoåkommor 

som minskad fertilitet, cancer och neurologiska sjukdomar, för att nämna några. 

 

Vi arbetar för att barn, djur och natur inte ska utsättas för skadliga kemikalier. Vi vill uppnå en 

värld där föräldrar inte behöver vara oroliga för att leksaker och andra vardagsprodukter 

påverkar barns intelligens negativt. En värld där företag inte spenderar pengar på att försvara 

användandet av skadliga kemikalier, utan investerar i innovation, ny teknik och säkra 

alternativa kemikalier.  

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar ChemSec?  
ChemSec grundades 2002 och i vår styrelse sitter fyra svenska organisationer: WWF, 

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna, som alla arbetar med en bredd 

av olika miljöfrågor. ChemSecs fokuserar enbart på frågor som rör kemikalier och har således 

en särskild spetskompetens inom området som kompletterar styrelseorganisationers arbete.  

 

Kemikalier i produkter är en internationell fråga, då produktion, handel och lagstiftning idag 

sker på global och regional nivå. Därför sker ChemSecs huvudsakliga arbete globalt och syftar 

till att underlätta kontakterna mellan beslutsfattare, progressiva företag och forskare i 

kampen mot skadliga kemikalier. Vi verkar för en hållbar, tydlig och strikt kemikalielagstiftning 

och ger vägledning till företag som vill förändra sin kemikaliehantering. 

 

Bland annat utvecklar vi internetbaserade verktyg som SIN-listan och Marketplace med 

rekommendationer om hur företag kan minska mängden skadliga kemikalier i produkter och 

leverantörsled. Verktygen används av tiotusentals yrkesmänniskor runt om i världen och är 

erkända av flera av världens största företag, FN, EU, Europas kemikaliemyndighet, 

miljöorganisationer och andra nationella och internationella institutioner och 
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forskningscentrum. Vi för också en dialog med investerare som vill undvika de finansiella 

risker som är förknippade med produktion och användande av giftiga kemikalier. 

 

ChemSec har en tydlig koppling till den internationella miljörörelsen. Inom EU samarbetar vi 

med flera organisationer som arbetar med kemikalier och frågor som länkas ihop med 

kemikalier. ChemSec är medlem i EEB (European Environmental Bureau), som är ett nätverk 

av europeiska miljöorganisationer. ChemSec är även medlem, och sitter i styrelsen, i IPEN – 

en global paraplyorganisation för organisationer som arbetar med kemikaliefrågor. ChemSec 

samverkar också med många organisationer i USA.  

 

ChemSecs arbete är helt ideellt.  

 

ChemSecs strategier för att nå uppsatta mål  
Vi har dragit slutsatsen att vi kan göra störst nytta genom att påverka industrin direkt. Vi 

tycker inte att människor ska behöva undvika den och den produkten på grund av skadligt 

innehåll – vi vill inte att skadligt innehåll ska finnas i produkten från första början, punkt. 

Därför riktar ChemSec sig mot de som använder, tillverkar, investerar i och lagstiftar kring 

kemikalier – nämligen företag, investerare och beslutsfattare. 

 

Vår strategi är att sammankoppla dessa gruppers intresse. Genom att visa på industrins 

förmåga att anpassa sig efter tuffare lagstiftning blir det politiskt lättare för politiker att 

genomföra sådan. Det ger i sin tur en positiv effekt till företag som ligger långt fram i 

hållbarhetsfrågor. Den tredje, viktiga målgruppen för ChemSec är investerare. Genom att 

informera dem om riskerna med att investera i företag som använder skadliga kemikalier, och 

istället visa var hållbara vinster kan göras, så driver vi företag i riktning mot att bli mer 

hållbara. Anledningen till att vi valt denna strategi är för att den skapar väldigt starka 

incitament för företag att fasa ut farliga kemikalier. 

 

ChemSec bygger också internetbaserade kemikaliemanagement verktyg som riktar sig mot 

våra målgrupper och kan förenkla deras arbete. Så på så vis visar vi inte bara på problemen 

med farliga kemikalier – vi stakar också ut vägen framåt.  

 

Sist men inte minst driver vi en företagsgrupp – ChemSec Business Group – med flera 

världsledande företag som medlemmar. Gruppens syftar till att vara ett företagsforum där 

man öppet kan diskutera kemikalieutmaningar. Gruppen gör även stundtals gemensamma 

politiska utspel.  

 

ChemSecs kapacitet och kunnande för nå målen?  
Våra projekt kräver kompetenser inom flera områden: både kemi och toxikologi men också 

politik, företagande och kommunikation. Därför arbetar bland annat kemister, politiskt 

sakkunniga, företags- och investerarexperter samt kommunikatörer på ChemSec. Under 2021 
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har antalet anställda uppgått till 10 fastanställda personer. Vår verksamhet bedrivs med 

finansiellt stöd av Sveriges regering, stiftelser, privatpersoner och andra icke-vinstdrivande 

organisationer. Pengar som ChemSec får genom bidrag och donationer spenderas i 

organisationens olika projekt.  

 

Genom våra olika samarbeten med andra miljöorganisationer, företag, investerare och 

forskare så får vi större genomslag och gehör för våra förslag hur man kan uppnå en giftfri 

värld.  

 

Hur mäter ChemSec framsteg?  
Alla projekt följs upp av utifrån mål som sätts vid projektstart och milstolpar under projektens 

gång för att kunna utvärdera deras framgångar, och alla större projektaktiviteter utvärderas 

internt efteråt för att fånga upp utvecklingsmöjligheter och förbättra vår verksamhet.  

Innan vi startar större projekt gör vi en genomlysning av situationen och problemen som 

projektet ska lösa.  

 

Att förändra sättet den globala industrin tillverkar produkter är inget som sker i en 

handvändning, eller ens under ett år. Skeendena är tröga. Därför är det stundtals en 

utmaning att mäta vårt arbete, särskilt när det rör politiska frågor. Trots det är det 

otvivelaktigt så att EU:s kemikaliepolitik rör sig i den riktning vi förespråkar. Men eftersom det 

aldrig kommer stå ”genomfört tack vare ChemSec” i marginalen på olika lagtexter får vi 

istället hitta andra sätt att mäta vår framgång. Det kan till exempel vara politiker som säger 

något offentligt vi har föreslagit, eller att vi ser spår av våra idéer inbakade i antagen 

lagstiftning.  

 

Ett annat sätt vi mäter politiskt genomslag och inflytande över tid är att se vilka beslutsfattare 

vi har tillgång till. Vilken nivå verkar de på och kan vi få till möten med dem? Vi mäter även 

genomslag hur ofta vi bjuds in till viktiga konferenser som talare och jämför med tidigare år.  

Ett område där vi tvärtom kan vara mycket konkreta gällande mål är våra verktyg och 

hemsidor. Här mäter vi antalet besökare, hur länge de stannar och vad de gör för att förstå 

om vi ger dem den information som de söker. Vi mäter också hur många besökare som 

faktiskt blir engagerade i oss och besöker oss mer än en gång genom att dem till exempel blir 

prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Vidare mäter vi genomslag i media och undersöker vilka 

texter och artiklar vi publicerar som genererar störst intresse för att hela tiden förbättra vår 

externa kommunikation.  

 

Inom våra specifika projekt mäter vi framgångar genom till exempel hur många företag, och i 

ännu större utsträckning vilka företag, som är intresserade av vår företagsgrupp.  

 

Vad har ChemSec åstadkommit under 2021?  
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Kemikaliepolitik i EU  

Under 2021 har vårt fokus varit den europeiska kemikaliestrategin som EU-kommissionen 

presenterade hösten 2020. Vi är övertygade om att genomförandet av strategin kommer att 

ha avgörande betydelse för hur kemikalier hanteras inom EU – och globalt – under de 

kommande två decennierna. Därför har vi under året arbetat proaktivt och tidigt 

kommunicerat våra ståndpunkter med konkret och konstruktiv vägledning i frågor såsom 

”nödvändig användning”, ”säker och hållbar design”, samt klassificering och märkning av 

kemikalier. Flera av frågorna inom kemikaliestrategin kommer det att fattas beslut om under 

de kommande två åren och är därför högaktuella. 

 

Vi har haft möten med flera medlemsländer, bland annat Belgien, Tyskland, Holland och 

Frankrike, om dessa frågor, såväl som möten med miljökommissionären Virginijus Sinkevicius, 

inre marknadskommissionär Thierry Breton och kabinettet till vice ordförande Frans 

Timmermans, liksom personal på DG ENV, DG Grow och DG Research. ChemSec är även 

medlem i EU-kommissionens ”High Level Round Table” för att ge råd om genomförandet av 

kemikaliestrategin. 

 

Under pandemin har vi insett att webbinarier är ett mycket effektivt sätt att nå ut brett till 

flera aktörer. Därför anordnade vi nio direktsända webbinarier under 2021, med mellan 200 

och 800 deltagare vid varje tillfälle. Vi noterade med stort intresse att deltagarna kom från 

olika industribranscher, FN-organ, nationella myndigheter, samt olika EU-myndigheter och -

direktorat. 

 

Webbinarierna handlade bland annat om vår rapport ”What goes around”, som analyserar 

betydelsen av och marknadspotentialen i ogiftiga materialströmmar (se inspelningarna och 

ladda ner presentationerna av webbinarierna 16 mars respektive 30 mars), konceptet 

”nödvändig användning”, och kemisk återvinning, med utgångspunkt i vårt 

positionsdokument på samma tema. 

 

Vi höll även ett webbinarium om kemikalier och djurförsök. Flera internationella företag som 

vi inte haft en dialog med tidigare kontaktade oss för att få råd om hur de ska förhålla sig till 

djurförsök – särskilt efter att djurrättsorganisationer pressat dem om att göra uttalanden. 

Dessa nya kontakter resulterade i ett mycket välbesökt webbinarium, där vi delade med oss 

av våra råd till företagen. 

 

Dialoger med företag 

https://chemsec.org/publication/chemical-strategy/when-is-it-justified-to-use-very-hazardous-chemicals/
https://chemsec.org/publication/chemical-strategy/our-view-on-safe-and-sustainable-by-design-criteria/
https://chemsec.org/clp-one-regulation-to-rule-them-all/
https://chemsec.org/clp-one-regulation-to-rule-them-all/
https://chemsec.org/publication/chemicals-business,circular-economy/what-goes-around/
https://chemsec.org/webinar-how-a-phaseout-of-hazardous-chemicals-can-open-up-a-multi-billion-market-for-recyclers/
https://chemsec.org/webinar-video-chemicals-and-circular-economy/
https://chemsec.org/webinar-when-is-it-justified-to-use-hazardous-chemicals/
https://chemsec.org/webinar-everything-you-need-to-know-about-chemical-recycling/
https://chemsec.org/the-promised-land-of-chemical-recycling-is-clouded-by-shortcuts-like-mass-balance-and-book-claim/
https://chemsec.org/webinar-recording-can-we-enhance-chemical-safety-and-still-ensure-animal-welfare/
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Företag vänder sig ofta till oss – särskilt med lite känsligare frågor, då de litar på vår integritet 

och vet att vi hjälper dem, om vi kan. ChemSec har många dialoger med företag för att förstå 

deras problem och lära oss om deras lösningar, men även för att informera om lösningar vi 

känner till och ge vår insikt i aktuella kemikaliefrågor. 

 

ChemSecs politiska arbete går ofta hand i hand med de företagsdialoger vi för. Vi ser att vi 

fortsätter fylla en viktig funktion som länk mellan näringsliv och lagstiftande politiker. Förra 

året uppfyllde vi denna funktion genom att bland annat anordna möten mellan holländska 

företrädare för den europeiska PFAS-utredningen och flertalet elektronikföretag. Under 

mötena diskuterade vi problemet med PFAS inom elektronikbranschen och fick reda på hur 

långt företagen kommit med att fasa ut PFAS från sina produkter. 

 

Vidare är kemisk återvinning en fråga som sysselsätter många konsumentnära företag och 

gjort att de vänt sig till oss. De vill göra rätt för sig och använda återvunnet material, men 

saknar information om vad kemisk återvinning är. Under året gjorde vi därför ett tiotal 

djupintervjuer med multinationella företag, för att ta reda på deras utmaningar. Dessa 

intervjuer gav oss insikter som kunnat hjälpa företagen att hitta sin ståndpunkt i frågan. Vi 

kommer att publicera en rapport om detta i början av 2022. 

 

ChemSec samordnar en grupp företag från olika branscher som är intresserade av kemikalier 

och vill utbyta erfarenheter med andra företag. Inom gruppen sker öppna dialoger och 

projektsamarbeten. Vid det årliga mötet i oktober var även representanter från DG Grow och 

DG ENV inbjudna för att diskutera tillgången till information. 

 

Under mötet framgick att flertalet företag vill ha mer information och inte är nöjda med den 

information de får om kemikalier, vilket EU-kommissionens tjänstemän inte var medvetna 

om. Mötet resulterade i att flera av företagen gemensamt skrev ett öppet brev till EU-

kommissionen om vilken information de vill ha om kemikalierna de köper till sina produkter 

från kemikalieproducenterna. 

 

Hållbar finansiering 

 

Vi vill även lyfta fram vårt arbete med framtagandet av EU:s taxonomi. ChemSec sitter som 

ansvarig i undergruppen om utsläpp. Vi är mycket nöjda med skrivningen om kemikalier i den 

första delegerade akten, som slår fast att produktion och användande av särskilt farliga 

kemikalier inte kan ses som hållbara ekonomiska aktiviteter. 
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I början av december lanserade vi den andra iterationen av ChemScore, vår årliga rankning av 

världens största börsnoterade kemikalieproducenter. Det gladde oss att 23 investerare, som 

totalt förvaltar kapital på 4,4 biljoner USD, i samband med lanseringen skrev ett gemensamt 

brev till företagen och informerade att de ser produktion av skadliga kemikalier som en 

nyckelrisk i den sektorn. I media blev lanseringen av ChemScore uppmärksammad genom ett 

hundratal artiklar, inklusive en från globala nyhetsbyrån Reuters. 

 

 

Kommunikation 

Vi på ChemSec strävar alltid efter att göra det komplexa begripligt och gärna underhållande – 

inte sällan med glimten i ögat. Dessa ambitioner resulterade i en hyllad upplysningskampanj 

(bland annat en nyhetsartikel och ett antal filmer) med starkt satiriska undertoner. 

Kampanjen kretsar kring den fiktiva PR-byrån Hoogenboezem-Fisher, vars verksamhet går ut 

på att tona ner faran med skadliga kemikalier, på uppdrag av kemikalieindustrin. 

 

Hoogenboezem-Fisher må vara ett fiktivt företag, men deras argument är i allra högsta grad 

hämtade ur verkligheten och exempel på fraser som en del företrädare för kemikalieindustrin 

använder regelbundet i olika sammanhang: ”Salt kan också vara dödligt!” eller ”Människor 

dör i bilolyckor också, men det är ingen som vill förbjuda bilar!” 

 

Vi vill öka förståelsen för att skadliga kemikalier är en central knut för att kunna lösa andra 

miljöproblem, bland annat klimatkrisen och cirkulära kretslopp. Politiskt har insikten att 

miljöfrågorna hänger ihop ökat, men det krävs ännu större insikt och förståelse för hur man 

bör agera som lagstiftare, producent och konsument. 

 

Det var bland annat därför vi skrev artikeln We need to talk about the connection between 

chemicals and climate, som blev årets mest lästa. Generellt sett får de artiklar där vi visar de 

stora sammanhangen och blickar in i framtiden flest läsare. The Guardian följde upp artikeln 

med en intervju med en av ChemSecs medarbetare. Att nå ut till större media är ett av 

organisationens långtidsmål. 

 

Vårt nyhetsbrev har 10 200 prenumeranter (5 800 år 2020) och Marketplaces nyhetsbrev har 

2 200 prenumeranter (1 200 år 2020). Den stora ökningen beror delvis på on-line-

marknadsföring. 

 

Förutom www.chemsec.org driver ChemSec även hemsidorna: 

ChemScore.chemsec.org 

Marketplace.chemsec.org  

https://chemsec.org/chemical-companies-tout-green-credentials-whilst-developing-hazardous-chemicals-behind-closed-doors/
https://www.reuters.com/markets/europe/investors-push-worlds-top-chemicals-companies-over-hazardous-substances-2021-12-13/
https://www.youtube.com/watch?v=1qvbAPyVYRM&list=PLjw_E2ESVtnlCxA_PozIvLDpxTgHIMbfN
https://chemsec.org/hoogenboezem-fisher/
https://chemsec.org/we-need-to-talk-about-the-connection-between-chemicals-and-climate/
https://chemsec.org/we-need-to-talk-about-the-connection-between-chemicals-and-climate/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/22/chemicals-industry-pollution-emissions-climate
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Sinlist.chemsec.org 

Sinproducers.chemsec.org 

Textileguide.chemsec.org 

Sinimilarity.chemsec.org 

 

 

PFAS Movement – förenar företags röster mot PFAS 

PFAS är politiskt högaktuellt, i och med det initiativ till 

begränsning som Sverige driver tillsammans med några andra länder inom EU. För att få till en 

strikt begränsning brukar det underlätta om det finns ett intresse hos industrin att en sådan 

införs. 

 

Då flera av de företag som vi på ChemSec har kontakt med uttryckte en önskan om att 

alternativ till PFAS utvecklas, så bestämde vi oss för att starta ett initiativ för att samla företag 

som stöder en begränsning av PFAS. PFAS Movement har nu funnits i två år. Vid slutet av 

2021 uppgick antalet företag som stöder initiativet till 71 stycken, bland dem New Balance, 

H&M,Kingfisher, Ellos och Intersport. 

 

I början av hösten skedde en EU-konsultation om PFAS. Inför den anordnade vi en frågestund 

för företagen i PFAS Movement, i syfte att uppmuntra deras deltagande. Företagen var 

mycket engagerade under frågestunden, vilket vi hoppas ledde till att flera svarade på 

konsultationen. 

 

Som drivande initiativtagare till PFAS Movement lägger vi stort fokus på att hjälpa företag. 

Under 2021 har vi främst gjort detta genom tre webbinarier: PFAS och kosmetik (inspelning 

och presentation), lära företag hur de kan testa om PFAS finns i deras produkter, samt hur de 

bör kommunicera om PFAS till sina kunder. 

Dessutom har vi under hösten har vi startat ett Instagram-konto med fokus att öka 

medvetenheten om PFAS hos företag. 

 

SIN-listan – global hållbarhetsstandard för kemikalier sedan 2008 

SIN-listan, etablerad 2008, är ett av våra mest framgångsrika 

projekt. Listan består av kemikalier som uppfyller REACH-

lagstiftningens kriterier för särskilt skadliga kemikalier, och som därför med största 

sannolikhet kommer att regleras. 

 

SIN-listan används av många landsting och kommuner i Sverige, och även av miljömärkningar 

såsom KRAV, Bra miljöval och Byggvarubedömningen. Många stora företag, såsom COOP, 

https://chemsec.org/companies-speak-up-loud-and-proud-on-pfas-join-chemsecs-briefing-to-find-out-how/
https://chemsec.org/pfas-in-cosmetics-is-anything-but-skin-deep/
https://chemsec.org/webinar-beauty-without-pfas/
https://chemsec.org/webinar-beauty-without-pfas/
https://chemsec.org/webinar-testing-for-pfas-the-essentials/
https://www.youtube.com/watch?v=MxQWuXXDe2o&t=1100s
https://www.instagram.com/pfas_movement/
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Axfood, H&M och IKEA, och kemikalieproducenter som Nouryon och Perstorp använder listan 

som vägledning. Internationellt sett har SIN-listan fått mycket stort genomslag. Enligt EU-

kommissionen är den en av huvuddrivkrafterna bakom all innovation inom kemiindustrin i 

Europa. 

 

Under 2021 ökade antalet besökare på SIN-listan från lite drygt 40 000 till 60 000. 

 

Förra året fokuserade vi på att bygga en ny hemsida åt SIN-listan, där nu även SINimilarity 

kommer att ingå. SINimilarity är ChemSecs verktyg för att undvika olycklig substitution och 

har utvecklats under året. Genom att låta SINimilarity’s 200 000 kemiska ämnen uppgå i SIN-

listan – under en ännu bättre sökfunktion –  kommer listan att bli än mer intressant för 

företag. Lanseringen är planerad till april i år. 

 

 

Marketplace – skyltfönstret för säkrare kemikaliealternativ 

Marketplace listar säkra alternativ till skadliga kemikalier, och riktar sig till företag som vill 

göra sina produkter säkrare. Verktyget lanserades 2017 och är en annonsplattform där 

kemikalieproducenter kan marknadsföra kemikalier utan SVHC-kriterier. 

 

Tanken är att på ett enkelt sätt förmedla kontakter mellan potentiella köpare och 

leverantörer, i syfte att öka efterfrågan på säkra kemikalier. Marketplace erbjuder svenska 

företag, som ofta ligger långt fram i utvecklingen av säkrare alternativ, tillgång till en global 

marknadsplattform, vilket ytterligare stärker deras konkurrenskraft. 

 

Under 2021 var PFAS Movement ett stort fokus för ChemSec, och vi valde att lägga mindre 

resurser på Marketplace. Trots begränsat arbete med projektet under året lyckades vi öka 

trafiken till webbplatsen: Antalet sidvisningar ökade från 28 000 år 2020 till 45 000 under 

2021, och antalet direktkontakter mellan företag på sidan ökade från 550 till 600. 

 

 

Styrelser och referensgrupper ChemSec deltar i:  

 

• Kemikalieinspektionens insynsråd 

• Substitutionscentrums styrelse 

• EUs taxonomiplattform för hållbara finanser 

• IPEN executive committee 

• PlastiCircle Advisory board 

• The Greenscreen steering commitee  

• Apple Green Chemistry Advisory Board 
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• Lego chemistry and sustainable material advisory board 

• The FRAM centre for future chemical risk assessment and management strategies, 
University of Gothenburg, Advisory Board  

• ZDHC MRSL-committee 
 

 

Covid-19 pandemins påverkan på organisationen 

Som för så många andra har de två senaste åren varit ovanliga på grund av Covid-19-

pandemin. Under båda åren har vi upplevt det som att beslutsfattare och tjänstemän varit 

mer tillgängliga för möten. 

 

År 2020 var det svårare att få kontakt med ett flertal företag, som inte hade möjlighet att 

prioritera miljöfrågor under pandemin. Under 2021 upplevde vi dock att deras intresse och 

möjlighet att prata om miljöfrågor var återställd. 

 

De webbinarier vi anordnade under året visade sig vara ett mycket effektivt sätt att nå ut och 

få kontakt med flera aktörer. Vi anordnade därför ett flertal kortare – och mycket 

välplanerade – webbinarier. 

 

Det överskott som uppstod under 2020 på grund av inställda resor, konferenser, möten och 

liknande har inte varit möjligt för verksamheten att omsätta till fullo under detta andra 

pandemiår.  

 

 

Kansliets utveckling  

Under året har personalstyrkan utvidgats med en visstidsanställning. Vid årets slut så fanns 

det 10 fastanställda, en visstidsanställd och en långtidskonsult som arbetar från Tyskland. 

Covid 19- pandemin har haft som följd att alla har arbetat hemifrån under större delen av 

året. Vi har därför aktivt arbetat med att på olika sätt hålla kontakt och underlätta samarbete 

trots avsaknaden av fysiska möten. Tyvärr har det varit svårt att genomföra 

kompetensutveckling under året pga Covid- pandemin likaså grupputvecklande aktiviteter, 

men friskvårdstimmen nyttjas av nästan alla anställda.  

 

Organisationen arbetar aktivt med både jämställdhets- och mångfaldsfrågor och det är en 

viktig aspekt vid rekryteringar. Fördelningen mellan kvinnor och män vid årets slut visar att 

40% av de anställda är män och 40% av styrelsen är kvinnor. ChemSec har kollektivavtal och 

är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.  
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Organisationen arbetar även aktivt med sitt interna miljöarbete. Kansliet köper endast in 

miljömärkta produkter för städ och el. Organisationen har inga tjänstebilar och anställda och 

styrelse färdas i möjligaste mån kollektivt eller med tåg enligt resepolicyn. I möjligaste mån 

söker vi efter ekologiska och/eller lokalproducerade råvaror samt vegetariska alternativ till 

förtäring i samband med möten och konferenser.  

 

 


