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Vår vision är att vara Sveriges främsta
projektledningsföretag – våra kunders och
medarbetares förstahandsval. Det medför bland
annat att vi ska bedriva vår egen verksamhet
på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi är stolta
över vår företagskultur och vår värdegrund –
samverkan, engagemang och affärsmässighet.
Vi har under många år arbetat systematiskt
med frågor avseende bland annat jämställdhet,
arbetsmiljö, miljö och anti-korruption. Vi följer ett
antal interna policys inom dessa områden.
I syfte att sammanfatta förväntningar på alla oss
medarbetare har denna uppförandekod tagits
fram. Vi vill även tydliggöra vårt ställningstagande
genom att medverka i FN:s initiativ Global
Compact.

2 | Hifabs uppförandekod

Om
uppförandekoden
Vår uppförandekod fungerar som en
vägledning för alla medarbetare och
används som ett verktyg i vår vardag
– både i uppdragsrelaterade och
interna projekt. Uppförandekoden
tydliggör de principer som stöttar oss i
rollen som arbetsgivare och i rollen
som medarbetare, i förhållande till
andra medarbetare, kunder och
samarbetspartners. Uppförandekoden baseras på principerna i FN:s
Global Compact, läs mer på sidan 7.

Samverkan – Vårt arbete är viktigt
och vi samarbetar för att lösa
problem, dela vår kunskap och
återanvända smarta lösningar.
Tillsammans är vi starkare.

Värderingar
Vår värdegrund bygger på tre
värdeord som är vägledande i det
dagliga arbetet – samverkan,
engagemang och affärsmässighet.
Vår värdegrund utgör tillsammans
med vår vision och mission grundfundament i vår verksamhet.

Affärsmässighet – Vi är öppna och
pålitliga i våra relationer med
kollegor, kunder och samarbetspartners. Vi värderar våra leveranser.
Vi siktar framåt och intar en ledande
position på våra marknader.

Engagemang – Vi är lyhörda och
förstår kundernas önskemål och
förväntningar. Vi känner stolthet över
våra kollegor, vårt företag och det vi
levererar. Vi bidrar aktivt till våra
kunders framgång.
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7 huvudprinciper
Integritet
Alla medarbetare ska undvika
situationer där deras personliga eller
ekonomiska intressen kan komma i
konflikt med företagets. Gemensamt
tar vi ansvar för att inte sprida
information som kan skada någon
eller företaget samt ansvarar för att
företagets tillgångar skyddas från
förlust, stöld och missbruk.
Jämställdhet och mångfald
Vi utgår från en grundsyn om
alla människors lika värde och att
alla medarbetare ska ha samma
grundläggande möjligheter,
rättigheter och skyldigheter. Vårt
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arbetsklimat ska kännetecknas av
respekt och rättvisa förhållanden
mellan individer och grupper.
Ingen ska diskrimineras.
Yttrande- och föreningsfrihet
Vi respekterar våra medarbetares
rätt att välja om de vill företrädas
av fackföreningar vid kollektivavtalsförhandlingar eller inte. Ingen
medarbetare ska diskrimineras för att
denna rätt utövas.
En god arbetsmiljö
Alla medarbetare ska erbjudas en
god, säker och hälsosam arbetsmiljö
där alla gemensamt bidrar till trivsel,

effektivitet och säkerhet. En god
arbetsmiljö är inte bara trygg, den
ska även leda till personlig utveckling
och arbetstillfredsställelse.
Personlig utveckling
Vi vill behålla och utveckla våra
medarbetare. Genom att erbjuda
fortlöpande utvecklingsmöjligheter
ska varje medarbetare få den
kompetensutveckling som krävs för att
nå goda resultat och säkerställa våra
affärsåtaganden.
Kommunikation
Hos oss råder en öppen och
konstruktiv dialog baserad på respekt

för varje individ. Alla medarbetare
har tillgång till information om
företagets övergripande mål,
strategier och har en dialog med
sin chef om hur de egna insatserna
bidrar till helheten. Alla chefer och
medarbetare har ett gemensamt
ansvar att säkerställa tillgång till den
information som behövs för att varje
medarbetare ska kunna utföra sitt
arbete på ett effektivt sätt.
Orättvisa arbetsvillkor och tvång
Vi accepterar ingen form av
utnyttjande av barn eller andra utsatta
grupper på arbetsmarknaden.

Hifabs uppförandekod | 5

Tillämpning
och uppföljning
Uppförandekoden omfattar alla
våra medarbetare oavsett position.
Alla chefer har ett särskilt ansvar
att verka för tillämpningen av
uppförandekoden. Alla medarbetare
ska utbildas i vår uppförandekod
och vi för en löpande dialog kring
de situationer vi ställs inför. Avsteg
från uppförandekoden rapporteras
till närmsta chef eller någon i
koncernledningen.
Den som tar emot en anmälan har
till uppgift att säkerställa att den
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skyndsamt utreds och att lämpliga
åtgärder vidtas. Koncernledning, och
i tillämpliga fall även styrelsen, följer
löpande arbetet kring koden och
eventuella incidenter.
Whistleblower
Det finns möjlighet att vända sig
till vår whistleblower-funktion. Mer
information finns på vår hemsida och
på vårt intranät.

FN:s Global Compact
Principer
Mänskliga rättigheter

Miljö

• Princip 1: Hifab ska stödja och
respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter.

• Princip 7: Hifab ska följa försiktighetsprincipen vad gäller
miljörisker.

• Princip 2: Hifab ska försäkra
sig om att de inte är delaktiga
i kränkning av mänskliga rättigheter.

• Princip 8: Hifab ska ta initiativ för
ökat ansvar för miljön.
• Princip 9: Hifab ska uppmuntra
utveckling och spridning av miljöanpassad teknik.

Arbetsvillkor
• Princip 3: Hifab ska försvara
föreningsfriheten och tydligt
erkänna rätten till kollektiva
förhandlingar.

Korruption
• Princip 10: Hifab ska motarbeta
alla former av korruption inklusive utpressning och bestickning.

• Princip 4: Hifab måste se till att
det inte förekommer några former
av tvångsarbete.
• Princip 5: Hifab ska se till att inga
former av barnarbete förekommer.
• Princip 6: Hifab ska se till att
ingen form av diskriminering sker
vid anställning och yrkesutövning.
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