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Uppförandekod – Kort version 

 
 
Inledning 
ERAB’s uppförandekod beskriver våra interna krav samt på våra samarbetspartners och 
tydliggör även våra värderingar. Detta är vår utgångspunkt samt vägledande för hur vi 
uppträder som anställda på ERAB. 
 
Riktlinjerna skapar förtroende och tillit i alla våra relationer, både inom och utanför 
organisationen. Inom alla områden vi är verksamma tar vi gemensamt ansvar för att 
verksamheten bedrivs med god etik och är lönsam. Vi arbetar efter gällande lagstiftning i 
varje land där vi är verksamma. 
 
Uppförandekoden gäller samtliga anställda hos ERAB, Entreprenadreparationer i Örebro AB. 
Vi ställer i vissa delar även samma krav på leverantörer, kunder och övriga samarbetspartners. 
 
Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid. 
 
Örebro, 2019. 
 
Cathrine Almkrantz 
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ERAB’s förhållningssätt 
Förhållningssättet talar om hur vi ska agera i vardagen, mot varandra och andra vi samarbetar 
med. 

• Vi har ett helhetsperspektiv. Vi bidrar till det gemensamma bästa och hur vårt uppdrag 
påverkar andra. 

• Vi visar engagemang. Vi bryr oss och bidrar till ständiga förbättringar. 
• Vi arbetar tillsammans. Vi samarbetar med våra kollegor och har ett bra bemötande 

mot våra kunder.  
• Vi tar ansvar. Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för. Vi tar ansvar för våra 

arbetsuppgifter och håller det vi lovar. 
 
Hållbart medarbetarskap 
 
Mänskliga rättigheter 
Vi stödjer och respekterar skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter och vi gör 
oss inte skyldiga till brott mot de grundläggande friheter som alla människor har rätt till. Vi 
tolererar ingen form av tvångsarbete eller barnarbete.  
 
Likabehandling 
Vi utgår från alla människors lika värde och rättigheter. Vi ser värdet  av allas olika 
erfarenheter och värnar om rätten att få vara den man är. Alla medarbetare ska ha samma 
möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, nationalitet, ålder, funktionsvariation, sexuell 
läggning eller social bakgrund. 
Trakasserier, hot eller andra olämpliga beteenden är inte tillåtna. 
Respekt för kollegor, kunder och samarbetspartners är en självklarhet. 
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Räkna med varandra  
Genom ett schysst bemötande skapar vi en trygg arbetsplats där människor vågar bidra. 
Därför räknar vi med varandra och utgår från att alla vill och kan ta ansvar. På så vis 
utvecklas vi som människor och som företag. 
 
Föreningsfrihet 
Vi värnar om föreningsfriheten och alla medarbetares grundläggande rättighet att besluta om 
de vill representeras av fackföreningar. Vi säkerställer att alla vi arbetar med erkänner den 
kollektiva förhandlingsrätten. 
 
Arbetsmiljö
Vi har en säker, utvecklande och trivsam arbetsmiljö. Vi ska hålla hela yrkeslivet samt även 
efteråt. Vi har en nollvision för arbetsrelaterade olyckor. Vi är skyldiga att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och ska känna till och följa alla gällande regler för säkerhet 
och hälsa inom respektive arbetsområde. 
 
Kommunikation 
Tillsammans skapar vi bilden av ERAB, vårt varumärke, genom hur vi agerar och 
kommunicerar. Vi är öppna, trovärdiga och korrekta i vår kommunikation. Vi undviker 
facktermer som vi inte är säkra på att mottagaren förstår. 
Kommunikation är avgörande för en väl fungerande verksamhet och trivsel på arbetsplatsen. 
Chefer och medarbetare inom ERAB har ansvar att hålla sig informerade och att informera 
andra, om allt som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna och det egna 
verksamhetsområdet. 
 
Sunda affärer 
Vi agerar ansvarsfullt och etiskt i alla våra relationer. Vi accepterar ingen form av korruption, 
mutor eller bestickning. 
 
Förhållande till kunder och samarbetspartners 
Vi ska vara en ansvarstagande, oberoende och pålitlig samarbetspartner. 
 
Förhållande till leverantörer 
Vi ska vara en ansvarsfull, pålitlig och kompetent beställare med hög affärsetik. 
 
Miljö och hållbarhet 
Vi ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker när lämpliga 
alternativ finns. Vi stödjer och tar initiativ till ett miljömässigt ansvarstagande. 
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Socialt Ansvar 
 

ERAB’s sociala ansvar grundar sig i ”The Global Compact” – tio principer kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna 
baseras på ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention mot 
korruption. 
Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och ställer krav på 
att de uppfyller våra krav gällande socialt ansvarstagande. 
 

• ERAB stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter och deltar inte i 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 
 

• ERAB erkänner rätten till kollektiva förhandlingar och stödjer föreningsfrihet. Vi tar 
avstånd från alla former av diskriminering vid anställning, lönesättning och 
yrkesutövande. Vidare motsätter vi oss tvångsarbete, barnarbete och alla typer av 
direkt och indirekt bestraffning. 
 

• ERAB följer gällande lagar gällande arbetsrätt och socialt skydd. Vi understödjer en 
positiv arbetsmiljö i vilken varje individ känner sig trygg och kan utvecklas och där vi 
värdesätter individuella skillnader och respekterar individuella behov. Vi behandlar 
varandra och våra samarbetspartners med respekt och tolererar inte trakasserier eller 
hot. 
 

• ERAB motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. Vi 
följer lagar gällande en öppen och fri marknad med gränsöverskridande handel och 
skyddar personlig och konfidentiell information från våra samarbetspartners. Vi ger 
eller tar inte emot tvivelaktiga gåvor eller misstänkta betalningar. 

 
• ERAB erbjuder en säker och säker arbetsmiljö och ställer samma krav på sina 

samarbetspartners. 
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Hållbarhetspolicy 
 
Omfattning 
Denna policy gäller alla anställda inom ERAB och alla våra projekt oavsett plats i världen. 
Detta innefattar alla våra arbetsmoment från inspektioner, renoveringar, nymontage, 
rivningar, kontorsarbete med mera. 
 
Syfte 
Syftet med denna policy är att definiera riktlinjer för hållbarhetsarbetet inom ERAB ska 
bedrivas. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i 
verksamheten som bygger på delaktighet och engagemang. 
 
Hållbarhetsdefinition 
Följande är ERAB’s definition av hållbarhet, 
 
Ekologisk hållbarhet – handlar om att byggnadsarbetena utförs inom planetens gränser och 
därmed inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Social hållbarhet – handlar om att utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika 
värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum. 
 
Ekonomisk hållbarhet – handlar om att säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för 
verksamheten utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala 
hållbarheten. 
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Ställning till klimatförändringar och planetens gränser 
ERAB erkänner de vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet accelererar 
klimatförändringarna. Att överskrida vår planets gränser innebär stora problem för kommande 
generationer. För att hjälpa och bidra till den globala agendan ska ERAB därför styra och 
sätta mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det 
internationella klimatavtalet. 
 
 

 
Bilden beskriver FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
 
Vision 
ERAB ska vara det mest hållbara företaget som arbetar med industriskorstenar i Norden och 
bidra till en hållbar utveckling inom branschen. 
 
Dokumentägare 
ERAB’s VD är ansvarig för ERAB’s hållbarhetspolicy. 
 
Ansvarsfördelning 
 
Styrelsens ansvar 
Krav och riktlinjer beträffande koncernens arbete med hållbarhetsfrågor förändras 
kontinuerligt. ERAB’s hållbarhetspolicy samt hållbarhetsmål för hela verksamheten ska 
därför revideras regelbundet och minst en gång per år fastställas av styrelsen. 
 
Strategiskt ansvar 
Efter VD är Ekonomi och Administration ansvarig för företagets hållbarhetsarbete och 
utveckling. 
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Operativt ansvar 
På projektbasis ligger ansvaret i första hand hos arbetsledare och montageledare på plats för 
att efterleva dessa krav. 
Företaget träffas regelbundet för att diskutera och reflektera över projekt och hur vi kan 
förbättra oss inför framtiden. 
Inför projekt kontrollerar vi lokala regler samt förordningar för att på bästa sätt hantera 
logistik, inköp samt koordination av företagets resurser. 
 
Medarbetaransvar 
Samtliga medarbetare inom företaget ska vi kontinuerlig utbildning förstå hur de bidrar till att 
verksamheten påverkar ERAB’s hållbarhetsarbete och hur respektive medarbetare är en 
nyckel i att uppnå verksamhetens hållbarhetspolicy och mål. Varje medarbetare förväntas att 
även aktivt söka och ta till sig information. 
 
Samverkan med intressenter, utbildning och transparens 
ERAB ska visa öppenhet och informera om verksamhetens påverkan och det hållbarhetsarbete 
som bedrivs samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i alla intressentgrupper. 
 
Vid arbete tillsammans med konsulter, entreprenörer och leverantörer ska ERAB ställa 
samma krav på dessa som internt. Parter som ERAB samarbetar med ska dela samma vision 
 
Medarbetare ska kontinuerligt utbildas inom områden som resulterar i ökad hållbarhet för 
verksamheten. Utbildningarna som genomförs ska öka både kunskap och höja engagemang 
hos medarbetarna.  
 
För att kvalitetssäkra arbetet ska ERAB’s miljöledningssystem vara certifierat enligt ISO 
14001. 
 
Distribution och implementering av hållbarhetspolicyn 
Ledningen samt chefer är ansvariga för implementeringen av hållbarhetspolicyn inom 
organisationen och för att följa upp att arbetet bedrivs i enlighet med denna. Varje 
medarbetare förväntas aktivt söka och ta till sig information. 
 

 


