
Green Key Sverige/Ecobi AB 
Hållbarhetspolicy 

Green Key Sverige arbetar för att skapa en mer hållbar besöksnäring. Vi vill öka medvetenheten om hur 
turistverksamheter kan bedrivas mer hållbart och inspirera miljömärkta samt icke miljömärkta 
anläggningar, intressenter, leverantörer och medarbetare att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Green Key Sverige ska genom kunskap och erfarenhet, lättarbetade verktyg samt ett stödjande och 
kundorienterat arbetssätt hjälpa våra kunder att förbättra sitt hållbarhetsarbete år för år.  

Att uppfylla tillämpliga lagar inom miljö, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet samt andra krav, ser vi som en 
miniminivå. Vi åtar oss att gå längre än gällande lagar och regler inom miljö- och hållbarhetsområdet för 
vår verksamhet.  

Vi försöker att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete, till exempel genom att minimera vår 
miljöpåverkan som främst kommer från resor, tjänster och trycksaker. 

Vi strävar efter att minimera vårt resande genom att till exempel genomföra flera revisioner under en 
och samma resa, samt om möjligt anlita revisorer regionalt. Vi reser i första hand alltid med tåg. Bil som 
färdsätt används endast då det av logistiska eller tidspraktiska skäl inte är möjligt att välja tåg och/eller 
buss. Green Keys medarbetare och revisorer flyger inte inrikes. Flygresor görs endast undantagsvis för 
eventuella nödvändiga resor utomlands (till exempel resor till internationella möten initierade av Green 
Key International). Alla utsläpp som Green Key Sverige och dess revisorer orsakar genom resor 
klimatkompenseras årligen genom certifierade projekt.  

Green Key Sverige ställer hållbarhetskrav på tjänster och leverantörer som anlitas, såsom 
miljömärkta/miljöcertifierade företag för trycksaker och webbtjänster där företagen har ett uttalat 
hållbarhetsarbete.  

Vi jobbar för en ergonomisk hemarbetsmiljö för våra medarbetare och vill vara en attraktiv och 
inkluderande arbetsplats som ser till personalens välmående och hälsa. Vi jobbar aktivt med att 
medarbetare på Green Key Sverige ska kunna påverka sin arbetssituation på ett sätt som gör att denne 
kan hitta stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter och finna balans mellan fritid och arbete.  

Medarbetare vidareutbildas regelbundet inom miljö- och hållbarhetsfrågor för ökad kunskap och 
engagemang. När möjligheter uppstår erbjuder Green Key Sverige praktikplatser åt studerande eller 
arbetssökande.  

Green Key Sverige ämnar använda resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet. Att 
se till hållbarhetsfrågor inom det sociala och miljömässiga området är centralt för att säkerställa 
företagets finansiella ställning på lång sikt. 
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