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Road Rentals uppförandekod är framtagen 
och utformad för att hjälpa alla medarbetare 
att agera enligt våra värderingar och visa 
våra kunder och leverantörer hur vi 
förväntas uppträda i vårt arbete. Här ges 
riktlinjer för hur vi ska interagera i företaget 
för att skapa mervärden för våra kunder och 
leverantörer samtidigt som vi bidrar till att 
skapa ett hållbart samhälle.



Bakgrund

Road Rentals uppförandekod följer FNs Global Compact och bygger på  
dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-
korruption. Alla i Road Rental, från styrelse och medarbetare till leverantörer och 
samarbetspartners ska respektera och följa vår uppförandekod.

Våra ledord vägleder oss

Personliga, engagerade, ansvarsfulla och kompetens – dessa ledord är grunden som hela 
vår verksamhet står för. Ledorden beskriver hur vi vill bli uppfattade på marknaden, hur vi 
är som personer och vad vi kan åstadkomma. Genom hela vår organisation arbetar vi 
aktivt med dessa ledord. 

Personliga

Road Rental är det personliga företaget. Vi strävar efter att skapa en ärlig och tillförlitlig 
dialog med våra kunder och leverantörer för att skapa en långvarig relation där man kan 
känna sig trygg hela vägen.

Engagerade

Vi är intresserade av vårt arbete och fokuserade på uppgiften, alla våra uppdrag är av stor 
betydelse för verksamheten. Vi ser till att stötta kunden hela vägen med vår kompetens. 

Ansvarsfulla

När man anlitar Road Rental för första gången ska man få ett intryck att vi tar ansvar, 
skapar en trygghet och är tillförlitliga. 

Kompetens

Alla våra medarbetare har grundläggande kunskap inom våra verksamhetsområden. Vi 
utbildar våra kunder och medarbetare för att skapa en säkrare arbetsplats.

Personliga Engagerade Ansvarsfulla Kompetens
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Miljö

Att skydda miljön är en förutsättning för en hållbar utveckling

Vi arbetar systematiskt för en hållbar miljö och vi ser till att resurser används på ett 
effektivt sätt med fokus på klimat, energi och miljö. Alla våra fordon har minst euroklass 6 
och vi värnar om lokala leverantörer med miljövänliga produkter och teknik.

Våra krav på underleverantörer

Våra underleverantörer ska följa vår miljöpolicy så att miljöarbetet integreras i hela 
värdekedjan. Detta kontrolleras av vår inköpsavdelning som även kan utföra 
stickkontroller. 

Entreprenör och affärsetik

Nolltolerans mot mutor och korruption

Vi följer dom lagar och regler som gäller där vi är verksamma och vi kräver att våra 
underleverantörer agerar på samma sätt. 



Alla affärer ska ske på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, vi har nolltolerans mot mutor och 
korruption.



All form av kartellbildning, prissamverkan eller liknande accepteras ej. 

Vi arbetar aktivt mot svartarbete

Vi tar ett stort ansvar för att aktivt motverka ekonomisk brottslighet som svartarbete och 
alla våra anställda har ID06.


Stockholm

2021-07-22



Jimmy Hansson, VD
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FÖRETAGET

Road Rental Scandinavia AB
Org.nr 559160-8780
Godkänd för F-skatt

ADRESS

Kraftvägen 60
196 37
Kungsängen

KONTAKT

info@roadrental.se
08-34 53 53
www.roadrental.se


