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Blentagruppens uppförandekod grundar sig på 
respekt för alla våra intressenter: medarbetare, 
kunder, leverantörer, ägare, externa samarbets-

partner och representanter för våra myndigheter och 
samhällsfunktioner. Medvetenheten om vad vi gör och vad 
vi inte gör, och hur vi genomför våra åtaganden, är grund-
läggande för en hållbar utveckling inom Blentagruppen.   

Vårt arbete med hållbar utveckling och socialt ansvars-
tagande innefattar respekt för mänskliga rättigheter och 
för de lagar och regler som styr verksamheten. Vårt håll-
barhetsarbete omfattar även de tio principerna i FN:s 
Global Compact under huvudrubrikerna Mänskliga  
rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Antikorruption, se: 
www.unglobalcompact.org

I den mån Blentagruppens uppförandekod är strängare än 
samhällets lagar och förordningar, är det Blentagruppens 
uppförandekod som ska vara styrande för vårt agerande 
och vårt beslutsfattande.

Peter Andersson 
Koncernchef / VD, Blentagruppen
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Blentagruppen är ett  
familjeägt svenskt mat- 
företag som grundades 

redan 1963. Vi är verksamma 
inom såväl primärproduktion 
som livsmedelsverksamhet 
för kyckling och kalkon. 

Vår kompetens spänner över 
många områden från föräldra- 
djursuppfödning och kläckning 
av daggamla kycklingar till slakt
och förädling av produkter av 
svensk matfågel.

Blenta är idag Sveriges största 
privatägda kläckeri. Här har vi i 
ett halvt sekel förfinat våra pro-
cesser för att producera kläck- 
ägg och kläcka kycklingar. Från 
Blenta levereras varje vecka 
kycklingar till kycklingupp- 
födare i hela södra Sverige.

Guldfågeln samlar familj och 
vänner runt goda matupplevelser 
med välsmakande produkter 
baserade på svensk kyckling, 
som förenklar måltiderna. 

Ingelsta Kalkon är det självklara 
valet inom svensk kalkon. Genom 
den kulinariska kompetensen 
och de hantverksmässiga meto-
derna uppfyller Ingelsta Kalkon 
konsumenternas förväntningar 
på en underbar smakupplevelse.

HANDSTYCKAT FRÅN ÖSTERLEN

våra varumärken

om blentagruppen
Våra produktionsanläggningar
finns i Skåne (Blentarp, 
Tomelilla och Simrishamn), 
Öland (Mörbylånga) och 
Halland (Falkenberg).

Vi har cirka ett tusen speciali-
serade och kompetenta med-
arbetare, både arbetare och 
tjänstemän. Inom vår verk-
samhet har vi medarbetare 
från cirka trettio länder och 
vi är stolta över den mångfald 
som präglar våra anläggningar.
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ekonomi

Inom Blentagruppen bedriver 
vi affärer enligt god affärssed 

och med hög etik. Blentagruppen 
arbetar för en hållbar utveck-
ling i samma anda som FN:s 
definition av hållbarhet: ”En 
utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra  
kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.” Vår verksamhet 
ska vara lönsam och arbeta 
med långsiktiga strategier. Vi  
följer de lagar, regler och förord- 
ningar som gäller där vi bedriver  
verksamhet, och vi kräver av 
våra leverantörer och sam- 
arbetspartner att de agerar  
på samma sätt.  

Detta innebär även ett ansvar 
för oss och för våra leverantörer 

att fatta beslut som främjar 
våra åtaganden på bästa sätt, i 
linje med vår uppförandekod. 
Därför ska alla typer av gåvor, 
påtryckningar eller inbjud-
ningar avvisas om de kan miss- 
tänkas vilja påverka enskilda  
medarbetare att agera med  
annat syfte än det som är lång- 
siktigt bäst för Blentagruppen.  

Alla former av korruption, be-
stickning eller mutor är i strid 
mot våra regler. Försök till 
sådant agerande ska omedel- 
bart rapporteras till koncern-
ledningen för åtgärd. Ingen 
olaglig begränsning av kon- 
kurrens för leverantörer eller 
andra samarbetspartner till  
Blentagruppen får förekomma. 
Inom Blentagruppen följer vi 
strikt EU:s UTP-direktiv mot 
otillbörliga handelsmetoder i 
jordbruks- och livsmedels-  
kedjan. Vi har också utarbetat 
en rutin för Blentagruppens 
visselblåsarfunktion som 
hjälper oss att i ett tidigt skede 
fånga upp och skyndsamt 
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kvalitet & hållbarhet

hantera eventuella regelbrott 
om sådana skulle misstänkas 
inom organisationen. 

Samtliga ledare inom Blenta- 
gruppen är skyldiga att på alla 
sätt vara goda förebilder och 
aldrig kunna förknippas med 
favorisering, agerande för 

egen vinning eller annat klan-
dervärt beteende som negativt 
kan påverka Blentagruppens 
goda namn och rykte.   

På detta sätt delar Blenta- 
gruppen samhällets insikter 
om att lönsamhet och hållbar 
utveckling går hand i hand.

Genom FN:s globala håll-
barhetsmål strävar värl-

dens länder efter att avskaffa 
extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor 

i världen, att främja fred och 
rättvisa och att lösa klimat-
krisen. Det är höga mål för en 
mer hållbar värld. Blenta- 
gruppens hållbarhetsarbete 
är en integrerad och priorite-
rad del i vår strategi och i vår 
dagliga verksamhet. Det ska 
präglas av att inte i onödan ta 
i anspråk mänskliga, fysiska, 
miljöpåverkande eller ekono-
miska resurser, och att använ-
da våra resurser på bästa sätt, 
helt i linje med FN:s mål. Läs 
mer: www.globalamalen.se
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arbete agera klokare ur hållbar-
hetssynvinkel. Detta bidrar också 
till en bättre lönsamhet för Blenta- 
gruppen. Vår miljöpolicy och våra 
miljömål följs upp löpande och 
finns tillgängliga för samtliga 
medarbetare. Dessa är viktiga 
verktyg för att minska verksam-
hetens påverkan på miljön. 

Vi har även krav på oss själva 
och våra leverantörer angående  
förbud och restriktioner mot 
miljöpåverkande produkter.
Bland annat får endast certi- 
fierad soja användas i djur-
foder och vi accepterar inte 
genmodifierat foder eller gen-
modifierade ingredienser.     

Svensk matfågel är i sig klimat- 
smart mat; dels är omvand-
lingen av foder till kött hög i 
jämförelse med andra köttslag, 
dels finns uppfödningen nära 
våra anläggningar med korta 
transporter genom hela värde- 
kedjan. Hållbarhetsarbetet 
inom Blentagruppen står i 
fokus som en av fyra pelare i 
vårt strategihus: vi ska bidra 
till ett hållbart samhälle. 

Exempel på viktiga åtgärder 
för att begränsa klimatpåverkan 
är att minska vattenförbruk-
ningen genom att rena spill-
vatten från produktionen och 
använda egna vattentäkter 
där det är möjligt, att bygga  
upp processer för att minska  
användningen av fossila 
bränslen med målet att  
använda endast förnyelsebara 
energislag, att övergå till åter- 
vinningsbara förpackningar, 
att sortera och återvinna allt  
vårt avfall, liksom att minska 
matsvinnet i alla led. Vi ut- 
vecklar vår förmåga att minska 
svinn och öka utbytet, vilket 
är ett exempel på att hållbar 
produktion och lönsamhet 
samspelar. Biprodukter från 
produktionen tas om hand 
och blir till djurmat, jordför-
bättringsmedel och biogas.  

Vi är miljöcertifierade enligt 
ISO 14001 och arbetar aktivt 
för att minska miljöpåverkan 
i alla led i vår verksamhet. Vår  
strävan är att bli än mer klimat- 
smarta, att följa samhällets 
övergripande miljömål, och 
att genom ett gott hållbarhets- 
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En god djuromsorg är ett viktigt 
fundament i hela vår verksam-
het och i vårt hållbarhetsarbete. 
Vi är en viktig djurhållare såväl 
för föräldradjuren som för verk- 
samheten med daggamla kyck- 
lingar, liksom i produktions- 
anläggningarna. Enligt vår 
strategi ska vi uppnå en djur-
omsorg i världsklass. Den strävan  
innebär att alla djur i vår värde- 
kedja, från föräldradjur och 
nykläckta kycklingar på väg till 
våra kontrakterade kyckling-  

Djuromsorg

kycklingar som levereras ut 
till kontrakterade uppfödare 
är vi certifierade enligt ISO 
9001. Fokus ligger på att hålla 
rätt och hög kvalitet på äggen 
och på kycklingen, och natur-
ligtvis att garantera säkerhe-
ten rörande alla hygienfrågor i 
verksamheten. 

Genom märkning och system 
för identifikation kan vi spåra 
alla våra råvaror och produkter. 
På så sätt säkerställer vi att vi 
endast levererar ut godkända 
och säkra produkter.  

och kalkonbönder och vidare 
till våra förädlingsanlägg-
ningar, ska behandlas med 
omsorg och respekt.  

Det är vårt ansvar att djuren 
under sin uppväxt har bästa 
möjliga betingelser. Detta  
gäller den verksamhet som 
vi själva bedriver, den våra 
kontrakterade kyckling- och 
kalkonbönder står för och det 
engagemang vi har i lastning 

Det systematiska arbetet med 
produktkvalitet och mat- 
säkerhet är ett prioriterat 
område inom Blentagruppen, 
och faller in i en av de fyra 
pelarna i vårt strategihus:  
En lönsam och säker kvalitets- 
produkt genom hela värdekedjan. 
Våra livsmedelsanläggningar 
där vi tillverkar produkter av 
kyckling, kalkon och höns är 
certifierade enligt FSSC 22 000 

Livsmedelssäkerhet
och BRC. Det förebyggande 
arbetet med livsmedelssäker-
heten är en viktig hörnsten i 
alla anläggningar där vi pro-
ducerar livsmedel. Vi iden-
tifierar och förebygger alla 
risker i hela varuflödet enligt 
vårt HACCP-system, och  
följer upp genom ständiga 
kontroller som dokumente-
ras. I vår kläckeriverksamhet, 
där vi kläcker ägg till daggamla 
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våra medarbetare  
& vår arbetsmiljö

Våra medarbetare är den 
grund hela vår verksamhet  

vilar på. Vi prioriterar vårt 
etiska och sociala ansvars- 
tagande gentemot dem för att 
trygga deras rättigheter och 
deras arbetsmiljö. 

I detta ingår som en bas att 
Blentagruppen ständigt ska 
tillse att internationella och 
nationella standarder för 
mänskliga rättigheter följs, 
samtidigt som vi utvecklar 
och förbättrar vårt varumärke 
som arbetsgivare. Inom Blenta- 
gruppen följer vi svensk lag 
och svenska kollektivavtal för 

såväl tjänstemän som arbetare 
gällande löner,  förmåner, arbets- 
tider, semester och andra 
ledigheter, samt frihet för 
medarbetarna att organisera  
sig i fackföreningar. Vi tilläm-
par lagenlig åldersgräns vid 
tillsvidareanställningar, sam-
tidigt som vi kan ge ungdomar  
som så önskar tillfälliga anställ- 
ningar under ledig tid för  
att pröva på arbetslivet. I 
sådana fall får ungdomarna 
avtalsenlig lön och anpassade  
arbetsuppgifter.  

Relationen mellan arbetsgivare 
och medarbetare liksom rela-
tionen mellan medarbetare, 
oavsett funktion inom före-
taget, ska genomsyras av vår 
värdegrund med respekt för 
individen och en kultur som 
kännetecknas av omsorg och 
närhet. Våra ledare är förebilder  
och grundar sitt ledarskap 

Vi är varandras  
arbetsmiljö

och transport av djuren till 
våra anläggningar. Samtliga 
delar ska skötas på ett etiskt 
korrekt sätt enligt alla de lagar 
som gäller nationellt i Sverige 
och på EU-nivå, och de regler 
som finns inom bransch- 
organisationen Svensk Fågel. 
Detta är också syftet med de 
djuromsorgsprogram vi följer, 
såväl vårt eget som bransch-
organisationen Svensk Fågels, 
som ska säkerställa att alla 
djur behandlas enligt gällande 
lagar, regler, föreskrifter och 
med hög etik. Vår egen perso- 
nal utbildas i djuromsorg, 

liksom våra kontrakterade 
bönder, och efterlevnaden 
följs upp genom revisioner. 
Kunskapen om djurens behov 
ökar ständigt och den kun- 
skapen ska vi förena med våra 
rutiner och praktiskt arbete. 
Inom flera områden är våra 
egna normer än mer strikta, 
och då är det dem vi följer. 

Vi verkar också för att hålla 
nere transporttiderna av om- 
sorg om slaktdjuren. Detta 
bidrar även till mindre miljö- 
påverkan genom minskade 
utsläpp av koldioxid.
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Blentagruppen accepterar 
inte någon typ av diskrimi-
nering oavsett grund (kön, 
etnisk tillhörighet, hudfärg, 
religion, funktionshinder,  

Diskriminering och
trakasserier

Droger eller alkohol, eller verkan 
av sådana, får inte förekomma 
någonstans på våra arbets-
platser. Varje medarbetare vet 
att anställningen kan äventyras 
om omdömet påverkas på grund 
av drog- eller alkoholintag. 

på Blentagruppens gemen-
samma ledarkriterier som 
betonar vikten av bland annat 
ett närvarande ledarskap och 
uppgiften att utveckla våra 
medarbetare. 

Genom vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete verkar vi 
för att främja en god arbets-
miljö där fokus ligger på såväl 
fysisk som organisatorisk och 
social hälsa. Blentagruppens 
policydokument ska vara 
tillgängliga för alla medar-
betare. Allra högst i priorite-
ringen finns medarbetarnas 
säkerhet. Våra medarbetare, 
liksom de entreprenörer som 
arbetar i våra verksamheter, 
ska ha kännedom om säker-
hetsföreskrifter, säkerhetsan-
ordningar och rutiner för att 
trygga en säker arbetsmiljö. 
I dessa ingår för samtliga 
medarbetare att använda per-
sonlig skyddsutrustning, att 
meddela arbetsledning eller 
skyddsombud vid upptäckt av 
arbetsmiljörisk samt att följa 
rutiner, instruktioner och 
regler. Medarbetare utbildade 

Systematiskt arbets- 
miljöarbete

i HLR finns på arbetsplatsen, 
liksom hjärtstartare och utrust- 
ning för första hjälpen. Genom 
skyddskommittéer och skydds- 
ronder, och genom att vi doku- 
menterar och åtgärdar alla 
risker, tillbud och olycksfall, 
följs arbetsmiljöarbetet upp. 
Beredskapsplaner för kris-
hantering finns tillgängliga, 
med hänvisning till kontakt-
personer i utsedd krisgrupp 
för snabb åtgärd i utsatta 
situationer. 

Genom våra policyer och rikt-
linjer för bland annat personal, 
arbetsmiljö, rehabilitering och 
it visar vi Blentagruppens 
fokus på våra medarbetare, 
deras välbefinnande och deras 
möjligheter till utveckling.   

ålder, sexuell läggning eller 
annat som skyddas av svensk 
lag eller Blentagruppens värder- 
ingar), och verkar aktivt för 
integration på arbetsplatsen. 
Detta gäller såväl vid rekry-
tering som vid fördelning av 
arbetsuppgifter och möjlighet 
att utvecklas på arbetet. 

Flera av Blentagruppens 
anläggningar är stora arbets-
givare på de orter där verk-
samhet finns. Bland våra 
medarbetare finns många  
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Medarbetare inom Blenta- 
gruppen har sin anställning 
enligt gällande lagar och teck-
nade kollektivavtal med de 
fackliga organisationer som 
representerar tjänstemän  
respektive arbetare. Det inne-
bär att dessa regler följs gäll- 
ande bland annat arbetstider,  
lönenivåer, regler för ledigheter, 
övertidstillägg och övrigt som 
regleras i lagar och kollektiv-
avtal.   

Löneförhandling sker årligen 
med fackliga representanter 
eller med varje medarbetare 
individuellt. Lön betalas ut 
enligt kollektivavtal och per-
sonliga avtal.   

Introduktion för nyanställda 
genomförs systematiskt. 
Kompetensutveckling ska 
vara en del av varje medarbe- 
tares årliga mål. Samtliga 
medarbetare i produktionen 
genomgår hygienutbildning 
liksom utbildning i arbets-
miljö under den första tiden 
inom Blentagruppen. 

Våra leverantörer och sam-
arbetspartner är skyldiga att 
efterleva Blentagruppens 
uppförandekod i sina egna 
verksamheter för att säkra en 
långsiktig relation med vårt 
företag. Efterlevnaden ska 
skriftligen försäkras, och våra 
leverantörer är medvetna 
om att agerande i strid mot 
uppförandekoden kan med-
föra diskussioner om vidare 
samarbete. 

Anställningsförhållanden

Våra leverantörer och 
samarbetspartner

nationaliteter, språk och kul-
turer representerade, vilket 
ger oss goda möjligheter att 
främja integrationen och ta 
vårt samhällsansvar som en 
inkluderande arbetsgivare. 
Ingen form av trakasserier 
accepteras inom Blenta- 
gruppen. Samarbetet mellan 

våra cirka ett tusen medarbetare 
ska präglas av omtanke, hjälp-
samhet och ett inkluderande 
förhållningssätt. Det som 
uppfattas som trakasserier 
ska omedelbart rapporteras 
till närmaste chef och/eller till 
HR-avdelningen för åtgärd. 



I vår uppförandekod förtyd-
ligar och fastställer vi inom 

Blentagruppen vad vi förväntar 
oss av våra medarbetare, kun-
der, leverantörer och andra 
samarbetspartner. 
 
Att bedriva en verksamhet 
innebär ett stort ansvar. Vi tar  
detta på största allvar och 
utvecklar tydliga policydoku-
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ment, riktlinjer, ledarskaps-
kriterier och andra hjälp-
medel för att det ska vara 
välkänt bland medarbetare 
och professionella kontakter 
att vår verksamhet stödjer och 
respekterar internationella 
mänskliga rättigheter. Dessa 
krav ställer vi även på våra 
leverantörer och samarbets-
partner. 

vår uppförandekod
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