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FÖRVÄNTNINGAR 
OCH ANSVAR 
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ETIK

Den allmänna definitionen av begreppet etik är 
en uppsättning regler för uppträdande och 
förhållnings sätt. I linje med den allmänna definitionen 
omfattar Norlandias Etiska riktlinjer en uppsättning 
regler som definierar hur vi, medarbetare i Norlandia, 
ska uppträda och förhålla oss i olika frågeställningar 
och arbetssituationer. Riktlinjerna i detta häfte berör 
många aspekter och perspektiv att ha kännedom och 
kunskap om och omfattar områden såsom mänskliga 
rättigheter, professionalitet, kvalitetsarbete och 
arbetsmiljö för att nämna några exempel. 

Riktlinjerna ska följas av samtliga medarbetare och är 
vägledande för hur du på bästa sätt ska genomföra 
dina arbetsuppgifter du ansvarar för på din 
arbetsplats. Genom att följa riktlinjerna följer vi även 
Norlandias värdegrund med mål sättningen att 
tillsammans skapa ett gott liv – varje dag för våra barn, 
hotellgäster och äldre.  

KERSTIN STÅLSKOG
VD Norlandia Sverige 
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Vad förväntas av oss? 
Målsättningen med Norlandias Etiska riktlinjer är att vi 
ska uppträda och bemöta varje individ vi möter i vårt 
arbete på ett sätt som är förenligt med riktlinjerna. 
Utöver riktlinjerna ska varje medarbetare ha kunskap 
om aktuell lagstiftning inom sitt yrkes- och ansvars-
område för att därmed kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter på ett professionellt, säkert och 
kvalitativt arbetssätt.    

När vi förstår och följer riktlinjerna samt aktuell 
lagstiftning säkerställer vi en god etisk praxis inom 
organisationen. Vi har större möjligheter att fatta rätt 
beslut, bemöta individer med ett öppet sinne och visa 
medkänsla, engagemang och hänsyn mot varje 
människa vi möter. Vi blir förebilder inom branschen 
och i samhället och genom vårt gemensamma arbete 
personifierar vi vårt ledord gott liv - varje dag.    

Var gäller riktlinjerna?
Norlandias Etiska riktlinjer ska följas av samtliga 
medarbetare på Norlandias verksamheter inom våra 
affärsområden förskolor, patienthotell och 
äldreomsorg. 

Förväntningar och ansvar
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ANSVAR, VÄRDEGRUND OCH ETIK

Riktlinje:
Varje dag möter vi våra barn, hotellgäster, äldre, 
närstående och uppdragsgivare. Vi konfronteras inför 
situationer och frågeställningar som testar vår 
kunskap, värdegrund och etiska förhållningssätt och 
mot bakgrund av vår egen omdömesförmåga fattar vi 
beslut på uppdrag av Norlandia. 

I varje möte har vi alla ett ansvar att uppträda och 
bemöta varje individ på ett sätt som är förenligt med 
vår värdegrund och etiska riktlinjer. Konkret handlar 
det om att vi varje dag ska använda vår kompetens på 
bästa sätt, arbeta ambitiöst och engagerat, respektera 
alla människor samt utstråla energi och arbetsglädje. 
Värdegrunden och de etiska riktlinjerna utgör tillsam-
mans en helhet och skapar ett enhetligt och ansvars-
fullt arbetssätt inom Norlandia. 

För mig betyder det:
Som medarbetare har jag kännedom och kunskap om 
Norlandias värdegrund CARE. Jag är medveten om att 
värdegrunden är i linje med Norlandias Etiska riktlinjer 
och att de tillsammans utgör en helhet.   

Som chef med personalansvar ansvarar jag för att mina 
medarbetare dels har kännedom och kunskap om 
värdegrunden och riktlinjerna, dels har kännedom om 
att rapportera till närmaste chef när behov föreligger.     

Förväntningar och ansvar
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Du måste vara den 
förändring du önskar se 

i världen.
 

- MAHATMA GANDHI

Alla kan inte göra stora 
saker. Men alla kan göra 

små saker med stor kärlek. 
Vänliga ord kan vara små 
och enkla att uttala, men 

de ekar i oändlighet.

- MODER THERESA 
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VI BRYR OSS
I NORLANDIA
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Riktlinje:
FN:s mänskliga rättigheter är universella och gäller för 
var och en oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, 
språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning 
eller social ställning.  De viktigaste mänskliga 
rättigheterna är förbud mot frihetsberövande, rätt till 
arbete, rätt till privatliv, yttrandefrihet, rättssäkerhet 
och religionsfrihet. 

För mig betyder det:
Jag ställer mig bakom och följer de mänskliga 
rättigheterna och uppmuntrar kollegor att göra 
detsamma. 

Vi bryr oss i Norlandia
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KULTUR

Riktlinje:
Vi har en företagskultur som bygger på en ömsesidig 
respekt för varandra och där alla har samma 
möjligheter. Vi uppmuntrar en mångfald där 
medarbetare med olika kompetenser, erfarenheter 
och kulturell bakgrund skapar en utvecklande och 
positiv arbetsplats. Vår mångfald är vår styrka och ett 
värde för våra kunder.   

För mig betyder det:
Jag respekterar mina kollegor och är nyfiken och tar 
tillvara på deras kunskaper, erfarenheter och kulturella 
bakgrund. Jag involverar kollegor, nya som gamla, i 
diskussioner och i sociala sammanhang på vår 
gemensamma arbetsplats. Jag hälsar artigt på alla jag 
träffar och jag hjälper besökare på verksamheten att 
komma tillrätta.  

Vi bryr oss i Norlandia
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ÄRLIGHET

ENGAGEMANG 

Riktlinje:
Vi är öppna och ärliga. Vi erkänner våra eventuella fel 
och misstag vi begår och rapporterar, utreder och 
följer upp för att lära av våra misstag.   

För mig betyder det:
Jag står för mina handlingar och för det jag säger. Jag 
rapporterar mina eventuella fel och misstag jag begår 
för att lära av händelsen och därmed undvika att begå 
samma misstag igen. 

Riktlinje:
Vi är engagerade när vi arbetar och vi tar oss an 
arbetsuppgifter och utmaningar med de resurser vi 
har. Vi arbetar i team där vi tar vara på varandras olika 
kunskaper och erfarenheter för att nå våra mål.  

För mig betyder det:
Jag är ambitiös och engagerad och jag involverar mina 
kollegor i arbetsuppgifter och utmaningar för att nå 
våra mål. Jag respekterar och stöttar mina kollegor och 
uppmuntrar till att alltid göra sitt bästa.  

Vi bryr oss i Norlandia
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PROFESSIONALITET

Riktlinje:
Vi uppträder professionellt i alla sammanhang. Det 
innebär att vi arbetar engagerat, nyfiket och upp-
muntrande och baserar våra arbetssätt i enlighet med 
aktuell lagstiftning och regler.  

För mig betyder det:
Jag tar tillvara på mina kunskaper, kompetens och 
erfarenheter och arbetar i enlighet med gällande 
lagstiftning. Jag vill utvecklas i min yrkesroll och på min 
arbetsplats och ser positivt på de utbildningar jag 
erbjuds. Jag bidrar till en positiv och utvecklande 
arbetsmiljö.

KVALITETSARBETE 

Riktlinje:
Vi arbetar för bästa möjliga resultat för att uppnå 
kvalitetsmålen i Norlandias kvalitetshandbok. Genom 
att uppnå kvalitetsmålen uppnår vi ett gott liv – varje 
dag för våra barn, hotellgäster och äldre.  

För mig betyder det:
Jag arbetar i enlighet med fastställda rutiner, 
arbetsmetoder och koncept i Norlandias 
kvalitetsledningssystem. Jag ansvarar för att 
kontinuerligt förbättra mina arbetsinsatser i enlighet 
med ovan arbetssätt för att därmed aktivt bidra till 
Norlandias systematiska kvalitetsarbete. 

Vi bryr oss i Norlandia
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ARBETSMILJÖ 

Riktlinje:
Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder som ska 
minska skador på människor och miljön. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet hanterar den 
psykosociala och fysiska arbetsmiljön så att den 
upplevs trygg, förutsägbar och hälsofrämjande. 
Anställda, barn, hotellgäster, äldre, närstående, 
leverantörer och besökare ska inte utsättas för 
hälsomässiga skador eller risker. 

Norlandia är ISO-certifierat enligt ISO-standard 9001 
där arbetsmiljö är ett centralt område.

För mig betyder det:
Jag arbetar på en arbetsplats där vi har ett 
kontinuerligt fokus på arbetsmiljö. Jag har tillsammans 
med mina kollegor ett ansvar att bidra till en god 
arbetsmiljö. Jag är lojal med företagets policys.

Vi bryr oss i Norlandia
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 

Riktlinje:
Vi har en nolltolerans för kränkande särbehandling och 
ett särbehandlande beteende. Vi förväntar oss och 
uppmuntrar ett stöttande beteende gentemot 
varandra. 

För mig betyder det:
Jag ska inte särbehandla och inte heller tolerera att bli 
särbehandlad. Alla former av särbehandling och 
upplevelser av särbehandling rapporterar jag till 
närmaste chef alternativt till skyddsombud.

Vi bryr oss i Norlandia
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VI ÄR ALLA 
MÄNNISKOR 
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ANSVAR

Riktlinje:
Vi arbetar ansvarsfullt. Det innebär att vi utvecklar och 
realiserar våra tjänster i enlighet med aktuell lagstift-
ning och regler. Vi känner till våra ansvarsområden och 
bidrar till att skapa en positiv bild av Norlandia i privata 
såväl som i offentliga sammanhang.

För mig betyder det:
Jag tar ansvar för mina arbetsuppgifter och arbetar i 
enlighet med gällande regler och riktlinjer. Jag talar 
gott om Norlandia och delar gärna positiva upplevelser 
från min arbetsplats med personer i min omgivning.  

Vi är alla människor
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BEMÖTANDE

Riktlinje:
Vi bemöter våra barn, hotellgäster, äldre, närstående, 
kollegor och uppdragsgivare i enlighet med Norlandias 
värdegrund CARE. Vi behandlar alla människor med 
respekt och omtanke.

För mig betyder det:
I mitt arbete bemöter jag personer på ett sätt som är i 
enlighet med Norlandias värdegrund CARE. Det 
betyder att jag använder min kompetens på bästa sätt, 
arbetar ambitiöst och engagerat, respekterar alla 
människor samt utstrålar energi och arbetsglädje.  
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LOJALITET 

Riktlinje:
Vi är lojala mot Norlandia, verksamheten, kollegor och 
mot våra kunder. 

För mig betyder det:
Jag är lojal mot fattade beslut. Får jag inte gehör hos 
närmaste chef har jag fullt mandat att ta upp frågan 
direkt med överordnad chef eller hela vägen upp till 
högsta ledning. För att vara lojal ska jag rapportera om 
brott mot regler som jag upptäcker i verksamheten 
och meddela om andra händelser som hindrar 
verksamheten i att vara effektiv, framåtsträvande och 
dynamisk.

Förbättringsområden i verksamheten tas upp internt. 
Händelser, avvikelser och förbättringsförslag 
rapporteras i vårt kvalitetsledningssystem.

Vi är alla människor
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PRIVATA RELATIONER    

Riktlinje:
Vi har tydliga gränser mellan vårt professionella yrkesliv 
och privatliv. 

För mig betyder det:
Jag sätter tydliga gränser mellan mitt privatliv och 
professionella yrkesliv. Inleder jag ett privat 
förhållande med en kollega informerar jag min 
närmaste chef för att vara säker på att min inledda 
relation inte ska påverka mitt arbete.



21

Uppmärksamma dina tankar, 
för de kommer bli dina ord

 
Uppmärksamma dina ord, 

för de kommer bli dina handlingar

Uppmärksamma dina handlingar, 
för de kommer bli dina vanor

Uppmärksamma dina vanor, 
för de kommer bli din karaktär

Uppmärksamma din karaktär, 
för den kommer bli ditt öde

- MARGARET THATCHER
F.d. premiärminister, Storbritannien
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MEDIA OCH SOCIALA MEDIER 

Riktlinje:
När vi uttalar oss i media och sociala medier uttrycker 
vi oss på ett sätt som är i enlighet med vår värdegrund 
CARE. 

För mig betyder det:
Jag tänker noggrant igenom på vad och hur jag 
kommunicerar i media och sociala medier. Jag tar alltid 
reda på fakta, säger sanningen samt lyssnar aktivt och 
visar intresse för motparten.  

Innan jag yttrar mig i sociala medier tänker jag igenom 
följande: 

• Representerar jag Norlandia eller mig själv? 
• Är det jag eller min chef som ska uttala sig? 
• Strider mitt uttalande mot min tystnadsplikt? 
• Jag anpassar mitt svar till motparten. Det innebär att  
 jag i exempelvis formella sammanhang skriver och  
 uttrycker mig på ett formellt sätt.   
• Jag kan med fördel uttrycka mig humoristiskt men  
 aldrig ironiskt eller sarkastiskt. 
• Jag ska alltid underteckna mitt uttalande med mitt  
 fullständiga namn.
• Om jag känner en osäkerhet inför ett uttalande  
 frågar jag alltid min närmaste chef för råd och  
 vägledning.  
• Jag är medveten om att mina uttalanden på internet  
 inte går att radera utan finns där ”för alltid”.

Vi är alla människor
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YTTRANDEFRIHET OCH 
MEDDELARFRIHET 
Riktlinje:
Enligt yttrandefrihetsgrundlagen har alla som är 
anställda hos myndigheter rätt till samma yttrande-
frihet som alla andra medborgare. Även Norlandias 
medarbetare har rätt att fritt förmedla information, 
uttrycka tankar, åsikter och känslor i tal, skrift, bild 
eller på annat sätt. Skyddet för yttrandefriheten 
innehåller också ett förbud för arbetsgivaren att fråga 
vem som har lämnat ut uppgiften.

För mig betyder det: 
Jag får fritt yttra och föra fram åsikter utan censur, 
begränsning eller någon typ av bestraffning.   

INTRESSEKONFLIKT 

Riktlinje:
Samtliga medarbetare ska säkerställa att anställningar 
inom andra företag och/eller egen ekonomisk verk-
samhet ej hamnar i konflikt med Norlandias intressen. 

För mig betyder det:
Om jag har flera arbetsgivare och/eller bedriver egen 
ekonomisk verksamhet ansvarar jag för att dessa 
åtaganden inte innebär en konflikt med min anställ-
ning i Norlandia. Jag ansvarar för att meddela min 
närmaste chef om ovan föreligger. 
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VI HAR ALLA 
ETT SAMHÄLLS-

ANSVAR
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LAGAR OCH REGLER 

Riktlinje:
Inom Norlandia följer vi aktuella lagar och regler.

För mig betyder det:
I mitt arbete följer jag aktuella lagar och regler. Inför 
situationer där jag känner en osäkerhet pratar jag med 
min närmaste chef för att få vägledning.

TYSTNADSPLIKT  

Riktlinje:
Samtliga medarbetare inom Norlandia har tystnads-
plikt. Det innebär att vi inte får delge information om 
våra kunder till utomstående personer. Tystnadsplikten 
innebär även att vi inte får delge information till 
utomstående om Norlandias företagsangelägenheter 
såsom företagshemligheter.  

För mig betyder det:
Jag delger inte information om våra kunder, muntligt 
som skriftligt, till utomstående personer. Jag delger 
heller inte utomstående information om mina kollegor 
och Norlandias företagsangelägenheter. 

Vi har alla ett samhällsansvar
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DISKRIMINERING 

Riktlinje:
På Norlandias verksamheter värdesätter vi en 
mångfald. Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö 
som uppmuntrar ett respektfullt förhållningssätt och 
likvärdiga karriärmöjligheter. Vår mångfald är vår 
styrka och skapar en dynamisk företagskultur med 
möjligheter att lära av varandra.   

Vi säkerställer att samtliga medarbetare bereds samma 
möjligheter i alla aspekter oavsett kön, ålder, 
nationalitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
religion och sexuell läggning.  

För mig betyder det:
Jag har rätt till att arbeta i en arbetsmiljö där 
diskriminering inte förekommer. Jag uppmuntrar ett 
respektfullt arbets- och förhållningssätt där alla 
människor har ett lika värde och samma möjligheter.  

Vi har alla ett samhällsansvar



27



28

GÅVOR

Riktlinje:
Gåvor till Norlandias medarbetare är att jämställa med 
gåvor till Norlandia.

För mig betyder det: 
Jag ska inte personligen ta emot gåvor från exempelvis 
kunder. Om jag bedömer att mitt val att säga ”nej tack” 
till att ta emot en gåva innebär att jag hamnar i en 
situation som av motparten kan uppfattas som 
ohövligt, opassande eller kränkande kan jag ändå tacka 
”ja” om gåvan har ett mindre värde.

PRIVATA MEDEL

Riktlinje:
Vi hanterar en individs privata medel på ett respekt-
fullt sätt och i enlighet med den enskildes instruktio-
ner.

För mig betyder det:
Privata medel som jag på uppdrag av en individ 
hanterar är individens egendom. Jag hanterar medlen 
på ett respektfullt sätt enligt gällande rutiner.

Vi har alla ett samhällsansvar
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EKONOMISK RAPPORTERING 

Riktlinje:
Vårt arbete med ekonomi ska på alla nivåer utföras i 
enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.

För mig betyder det:
Om jag arbetar med ekonomi och resultatuppföljning 
ansvarar jag för att utföra mitt arbete på ett korrekt 
sätt och i enlighet med aktuell lagstiftning och regler 
inom området. 

Vi har alla ett samhällsansvar
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RAPPORTERING – ANMÄLAN 

Riktlinje:
Samtliga medarbetare ska rapportera händelser och 
oegentligheter om det inträffar på våra verksamheter 
till närmaste chef, skyddsombud, ledningen och/eller 
styrelseledamöter. Exempel på en händelse på 
verksamhetsnivå kan vara bristande arbetsmiljö och på 
central nivå ekonomisk brottslighet. En rapportering av 
en negativ händelse äventyrar inte medarbetarens 
anställning i Norlandia.  

För mig betyder det:
Jag rapporterar till närmaste chef när jag upplever att 
en negativ händelse och/eller oegentlighet har 
inträffat på min arbetsplats. Om jag inte får gehör från 
närmaste chef och/eller jag anser det nödvändigt, kan 
jag rapportera till Norlandias ledning. Jag kan antingen 
anmäla muntligen eller via Norlandias kvalitetsled-
ningssystem.  

Jag är medveten om att en rapportering inte äventyrar 
min anställning i Norlandia. Jag kan vara anonym om 
jag anser det är nödvändigt men för att underlätta en 
eventuell utredning är det önskvärt att rapporteringar 
inte sker anonymt.

Vi har alla ett samhällsansvar
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KORRUPTION 

Riktlinje:
Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av 
korruption. Våra underleverantörer och samarbets-
partners ska informeras om att Norlandia anser 
korruption som ett allvarligt hot mot fri konkurrens 
och en rättvis fördelning av samhällets resurser.

För mig betyder det:
Jag undviker situationer där mina handlingar kan 
påverka ett beslut där jag kan få en oberättigad fördel. 
Tvivlar jag tar jag alltid upp det med min överordnade 
chef.

Vi har alla ett samhällsansvar
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Norlandias Etikkommitté består av medarbetare 
från våra affärsområden förskolor, patienthotell och 
äldreomsorg. Kommitténs främsta uppgift och ansvars-
område är att ge stöd och råd till medarbetare som 
behöver vägledning i olika etiska frågeställningar.    

Etikkommitténs representanter kontaktas 
på mail-adress: etik@norlandiacare.se

ETIKKOMMITTÉ  
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