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Unilabs vision är att bli den ledande leverantören av diagnostiska tjänster i Europa. 

Vårt syfte är att tillhandahålla och utveckla laboratoriemedicin- och radiologitjänster för privata och offentliga 
kunder. Vi vill göra detta för individen, både som patient och som skattebetalare, såväl som för samhället och 
därför att vi aktivt vill delta i förnyandet av europeisk hälso- och sjukvård. 

På Unilabs AB vill vi göra skillnad, vi vill bidra till att skapa en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling 
av den svenska vården. För oss är hållbarhet en integrerad och central del av utvecklingen av diagnosiska 
tjänster i hela vår portfölj och vi arbetar för att vara en positiv kraft med lokal och global förankring, där 
koncernen verkar och gör kloka investeringar för framtiden. Ekonomiskt ansvar, för samtliga av våra bolag i 
koncernen, handlar om att vi tar ansvar för en stabil och lönsam, men etiskt försvarbar, utveckling över tid.  

Nedan följer de principer Unilabs har inom utveckling, miljöfrågor, arbetsmiljö och upphandling. Med detta 
menar vi att vi skall leva som vi lär, genom att 

 

• Vi tänker hållbarhet och i livscykelperspektiv i alla våra processer och beslut vilket skapar långsiktigt. 
värde för individen, våra kunder, våra medarbetare, samhället och miljön. 

• Vi lyfter möjligheter och hanterar risker med fokus på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. 

• Vi har kunden i fokus och lagar och andra bindande krav är miniminivån för vårt arbete. 

• Vi arbetar aktivt med hållbara upphandlingar och inköp samt motverkande av korruption. 

• Vi minskar vår resursanvändning och klimatpåverkan genom hållbara arbetssätt, klimatsmarta resor, 
kretsloppsanpassning och minskad klimatpåverkan i vår användning av produkter, varor och tjänster. 

• Vi ser att miljöarbetet ska vara en integrerad del av vårt dagliga arbete och vi arbetar för att minska vår 
egen påverkan på miljön lokalt och globalt. 

• Vi behandlar alla lika och respekterar mänskliga rättigheter. 

• Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänliga tekniker. 

• Ledning, medarbetare och konsulter kopplade till Unilabs AB följer och följer vår uppförandekod på 
samtliga nivåer i företaget. 
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