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Syfte/omfattning 

Hållbarhetspolicy 
Pharmaxims vision är att vara en av Sveriges ledande återförsäljare- och grossistföretag inom hälsa 

och hygien. En grundläggande del i denna är att verka för en hållbar utveckling där sociala värden, 

miljöansvar och ekonomisk långsiktighet går hand i hand. 

Varje dag bidrar vi till att göra skillnad genom att vi medverkar till att människor och djur mår bättre 

och att våra produkter används på rätt sätt. Pharmaxim vill genom ständiga förbättringar utveckla 

vår verksamhet med leverantör-, kundfokus och ansvar i centrum. På så sätt används våra 

gemensamma resurser till samhällets bästa. 

För oss på Pharmaxim... 

• är bättre hälsa och större välbefinnande för våra slutkunder ett steg på vägen mot ett mer 

välmående samhälle 

• betyder hållbarhet att inte stanna vid att minimera risk och negativ påverkan på miljö och 

samhällen För att bli långsiktigt starka vill vi också maximera vår positiva påverkan, genom 

samhällsansvaret som följer med vår verksamhet som arbetsgivare och seriös leverantör av 

produkter inom hälsa och hygien. 

• bygger hållbarhetsstrategin på ett lagarbete, där varje medarbetare, bidrar i samverkan med 

våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners. 

• är det viktigt att bygga vidare på goda exempel och sträva efter ständiga förbättringar, på så 

sätt tar vi tillvara på den kunskap som finns och på nya idéer som kan göra oss bättre. 

• ska hållbarhetsarbetet inte begränsas av att utmaningarna är svåra utan vi ska våga se 

problemen utan att alltid ha lösning för handen 

Miljö 
Pharmaxim vill minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten, genom att bland annat välja mer 

miljövänliga transporter, lokaler med effektiv elförbrukning och att våra tjänstebilar håller en hög 

miljöstandard och ställa krav på miljövänliga innehållsämnen i våra produkter. Vi strävar också efter 

att miljöpåverkan i den dagliga driften ska minimeras genom exempelvis källsortering. 

Socialt ansvar 
På Pharmaxim hjälper vi våra kunders kunder att må bättre, genom rådgivning kring våra produkter. 

På Pharmaxim är medarbetarna, deras hälsa, kompetens och trivsel på arbetet viktig för att nå vår 



långsiktiga och hållbara framgång. Vi vill också säkerställa produktkvalitet och socialt ansvar i 

leverantörskedjan genom att ställa krav på ett socialt ansvar hos våra leverantörer. 

Ekonomiskt ansvar 
Genom att vara ett lönsamt, stabilt och konkurrenskraftigt företag skapas förutsättningar för att 

återinvestera i verksamheten, utveckla nya produkter och bidra till samhället genom skatter och 

arbetstillfällen.  
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