
HÅLLBARHETS- 
POLICY



Coors ambition är att bli ett verkligt hållbart företag. Detta skall uppnås genom 
kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten utifrån ett brett och lång-
siktigt perspektiv. Coor ska fokusera på att bedriva en lönsam och sund verksamhet 
idag utan att kompromissa med möjligheterna att även göra det i framtiden. 

Coor strävar efter att vara en god företagsmedborgare, vilken inte bara tar ansvar för 
sin egen utveckling utan också dess inverkan på människor, miljö och samhället i sin 
helhet. Coors strategi ska vara i linje med företagets hållbarhetsvärderingar, utgå  
ifrån Coors uppförandekod och ledstjärnor samt uppfylla interna och externa 
lagkrav och regleringar. 

OMFATTNING
Denna policy gäller för alla medarbetare samt för leverantörer, kunder och inhyrd 
personal inom Coor Group, inklusive alla länder och verksamheter.

HÅLLBARHETSPOLICY

SYFTE OCH  
TILLVÄGAGÅNGSSÄT T



AGENDA OCH  
CENTRALA PRINCIPER
Coor har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna 
inom UN global compact och FN:s mål för hållbar utveckling. Coors hållbarhets- 
arbete utgår ifrån ett ”triple bottom line”-perspektiv, vilket inkluderar ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekter:

EKONOMISKT 
ANSVAR

 Coor ska uppnå långsiktig ekonomisk 
hållbarhet genom stabil och lönsam finansiell 

utveckling kombinerat med upprätthållen 
kvalitet i leveranser, god affärssed och hög 

kundnöjdhet.

SOCIALT 
ANSVAR

Coor bidrar till ett bättre samhälle genom att 
agera som en säker, ansvarsfull och engagerad 
arbetsgivare. Coor bidrar också till en positiv 

social utveckling inom sina verksamhets- 
områden, samt genom ansvarsfulla  
inköp av produkter och tjänster.

MILJÖMÄSSIGT  
ANSVAR

Coor bidrar till en bättre miljö genom att 
aktivt reducera miljöpåverkan och  

effektivisera resursutnyttjandet som 
företaget och dess kunder ger upphov till. 

Detta inkluderar även hur produkter 
och tjänster köps in.



Riskhantering är en del av Coors hållbarhetsarbete. Detta innebär att 
när hållbarhet nämns i denna policy bör riskhantering betraktas som 
en del av hållbarheten.

Coor definierar risk som “en framtida händelse som hotar Coors 
förmåga att uppnå sina affärsmål och syften med verksamheten”. 
Riskhantering definieras som “samordnade aktiviteter för att leda 
och styra en organisation med hänsyn till risker” 

VÅRA  
HUVUDMÅL

RISKHANTERING

Våra sociala och klimatrelaterade mål är av lika stor vikt som  
affärsmål vid styrningen av bolaget. För varje dimension har  
principiella ställningstaganden definierats tillsammans med mål om 
hur verksamheten skall bedrivas. För varje hållbarhetsdimension 
beslutar Coors ledningsgrupp (Coor’s Executive Management Team – 
EMT) de operativa målen. Mål och nyckeltal följs upp kontinuerligt.

COORS LÅNGSIKTIGA MÅL:

 Stabil ekonomisk utveckling

 Hög kundnöjdhet

 Engagerad och motiverad personal

 Inga arbetsrelaterade skador eller långtidssjukskrivningar 

 Lika möjligheter för alla

 Ansvarsfull konsumtion

 Reduktion av växthusgaser

 Åta sig att arbeta enligt de tio principerna inom UN Global  
Compact 

UTÖVER DETTA KOMMER COOR ATT: 
 Arbeta för att uppnå tillämpbara delar av FN:s hållbarhets- 

mål (UN Sustainable Development Goals, SDG

 Alltid sträva efter att eliminera faror och reducera risker 
kopplade till hälsa & säkerhet  

 Tillämpa rapporteringsprinciper enligt TCFDs (Task Force 
on Climate-related Financial Disclosure) med syfte att  
identifiera klimatrelaterade finansiella risker

 Eftersträva fossilfrihet

 Uppmuntra cirkulära affärsmodeller och sträva efter ett ökat 
handavtryck, vilket innebär stöttning av kunder att nå deras 
hållbarhetsmål

 Coor anser att syftet med riskhantering inte är att eliminera 
risken helt och hållet (med undantag för eliminering av faror och 
reduktion av risker i arbetsmiljön) utan snarare att tillhandahålla 
strukturella medel för att identifiera, prioritera och hantera 
riskerna i alla våra aktiviteter. Detta kräver en balans mellan 
kostnaden för att hantera och minimera risker och de  
förväntade fördelarna som erhålls.  

 Ledningsgruppen för hållbarhet (Sustainability Management 
Team- SuMT) genomför årligen en övergripande riskanalys 
som rapporteras och bedöms i EMT. Riskanalysen innehåller 
information om vilka identifierade risker som är av störst 
betydelse för företaget, en sannolikhetsbedömning för att de 

kan inträffa samt konsekvens på företagets mål. Riskerna delas 
in i följande kategorier: strategiska, operationella, juridiska och 
finansiella.

 Riskanalysen bedömer även effektiviteten hos befintliga kontroller 
och åtgärder för att minska riskerna. Denna riskbedömning 
resulterar i ett riskregister som även specificerar de berörda 
intressenterna, vilka risker Coor för närvarande måste ha 
särskild fokus på och för vilka risker man behöver upprätta 
beredskapsplaner. Riskregistret används även för att övervaka 
riskhantering.  

 Riskhanteringsprocessen baseras på principerna i ISO-standard 
31000 och följer en årlig cykel som beskrivs i detalj i Coors 
ledningssystem Our Way of Working, Risk Management. 
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