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Vi har nu kommit till en av våra mest välkända 
organisationer. De står för några av de mest 
grundläggande samhällstjänsterna som får vår 
vardag att fungera bättre! 
 
 
Hur mycket jobbar AV med olika CSR projekt?  
Affärsverken jobbar brett, framförallt lokalt med CSR i 
form av sponsring, studiebesök, praktikplatser och 
med handledar-programmet för KFS. Vi har även 
precis påbörjat en kampanj med hur vi hanterar 
hushållsavfallet i Karlskrona, som heter ”Mat Separat” 
där vi upplyser våra kunder hur vi ska sortera vårt 
avfall. 
 
 
Varför är ert deltagande i Blodomloppet viktigt?  
För oss är det självklart att vi är med och stödjer 
evenemanget. Genom vårt deltagande lyfter vi fram 
viktigheten av att lämna blod till behövande samt att 
främja en hälsosam livsstil. 
 
 
Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare?   
Jag tror att genom ännu mer information och 
marknadsföring kunna få till sig fler blodgivare. Alla 
man pratar med säger att ”man borde” lämna blod, 
men man har ingen direkt anledning till att lämna. Jag 
tror att man måste göra blodgivning ännu mer 
tillgänglig än vad den redan är idag. Skulle man kunna 
lämna blod i centrala Karlskrona på lunchen eller på 
en ”blodgivarbuss” tror jag man skulle få fler att lämna 
blod. 
 
 
Vad vet Affärsverken om blodgivning idag och hur 
arbetar man för att bli flera blodgivare i 
organisationen?   
Vi jobbar aktivt med att informera våra anställda om 
hur viktigt och hur enkelt det är att lämna blod. Vi 

sponsrar alla anställda som vill delta på loppet och 
informerar löpande samtliga anställda i våra 
gemensamhetsutrymmen. Vi utmanar alla 
organisationer i Blekinge att göra detsamma. 
Tillsammans kan vi eliminera blodgivarbristen i 
Blekinge, som första länet i Sverige. Så anta gärna 
denna utmaning allesammans! 
 
Hur kommer ni att rama in det här evenemanget 
för egen del?   
Affärsverken kommer att delta med ett tält där vi 
kommer dela ut en överraskning som vi tror kommer 
uppskattas av deltagarna. 
 
Hur länge har ni varit med?  
Vi har varit med från starten 
 
Hur kommer ni att följa upp detta?  
Genom att fortsätta informera vår personal.  Att 
förmedla känslan av att få ett sms med texten ”Tack 
för ditt bidrag – ditt blod har nu används till en 
behövande patient” den känslan borde alla få uppleva!  
 
 
Fantastiska avslutningsord som vi hoppas 
kommer eka i hela Blekinge framöver. Tack 
Fredrik och lycka till på loppet!!  
 
 

 
Fredrik Frisell 


