
Uppförandekod/Code of  Conduct

Våra värderingar 
Heimdall är ett värderingsstyrt företag och namnet betyder mycket för vilka vi är och vilka 
värderingar vi har. Det är taget från asaguden Heimdall, vars namn tolkas till ”Världens 
glans”. En av Heimdalls uppgifter var att vaka över regnbågsbron Bifrost vilket han gjorde 
med kunnighet, öppenhet och samarbete. Allt detta har vi som ledord i vår verksamhet. Att 
tillsammans med våra kunder skapa golvlösningar som varar i generationer. 

Kunnighet
För att genomföra golvarbeten med goda slutresultat sätter Heimdall kunskap i fokus. I prak-
tiken innebär det att vi har personal med relevant utbildning men också att vi gör fullödiga 
behovsanalyser, korrekta kvalitetskontroller och lär oss både av våra framgångar och misstag. 
För oss är det en drivkraft att vilja bli bättre på det vi gör. 

Öppenhet
Heimdall är ett litet företag i hög beroendeposition gentemot sina intressenter. Därför strävar 
vi efter att ha hög transparens mot våra kunder, anställda, leverantörer, intresseorganisationer 
och andra. Denna öppenhet anser vi vara grunden i ett ökat samarbetsklimat och i förläng-
ningen lyckade affärer. 

Samarbete
Heimdall anser att ett fungerande samarbetsklimat med hög transparens är nyckeln till fram-
gångrika affärer. Vi anser att öppenhet och samarbete går hand i hand. Genom öppenhet och 
samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister i utförandet och skapar 
bättre lösningar för alla inblandade. 

Affärsprinciper och agerande på marknaden
Heimdalls kunderna och intressenter ska se Heimdall som ett företag som alltid lever upp till 
sina åtaganden. För uppnå långsiktiga relationer krävs att Heimdall agerar med öppenhet och 
samarbetsvilja i linje med våra ledord. Heimdall ska alltid uppfylla ingångna avtal och ta fullt 
ansvar för att arbetena blir slutförda. Heimdall skall:

• Inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar.
• Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig 

påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer 
av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen. 

• Inte direkt eller indirekt,begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller 
annan ersättning som ges i syfte att förmå Heimdall att agera i strid mot våra föreskrivna 
åligganden.  

• Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig 
ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.



Relationer till anställda
Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och 
värdighet, är mycket viktigt för Heimdall.

• Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbätt-
ringar.

• Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, politisk 
åsikt, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskrimine-
ring eller trakasserier. 

• Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med 
landslagar och principer. 

• Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida 
arbetsplaner.

• Vi tillämparinte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra 
arbetsplatser.

• Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet

Individens ansvar
Som anställd har varje enskild individ ett ansvar över att trivseln på arbetsplatsen är hög. Det 
är viktigt att anställda behandlar varande med respekt och värdighet. Följande punkter agerar 
som riktlinjer för varje individ på Heimdall: 

• Ingen diskriminering får ske och trakasserier som rör ras, hudfärg, kön, nationalitet, 
politisk åsikt, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper är strikt 
förbjudet. 

• Brott såsom misshandel, stöld, förskinging etc. är under alla förutsättningar förbjudet och 
leder till omedelbar avskedan och polisanmälan. 

• Anställda har ett ansvar att själva se till att företags kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 
efterlevs. 

• Vi har en nolltolerans gällande droger och alkohol på våra           arbetsplatser. 
• Speciella omständigheter såsom skador på bilar och maskiner, personskador, parkerings-

böter etc. i och utanför arbetsplatsen skall obönhörligen rapporteras till ledningen. 
• Anställda har en skyldighet att rapportera till företagets ledning om man anser att över-

trädelser mot uppförande- koden begåtts. 

Uppförandekoden är antagen av Heimdall Industrigolvs ledning den 1 januari 2018. 
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