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Byggindustrin har stor inverkan på miljön. Det för med sig ett  
stort ansvar att påverka hur vi bygger både nu och i framtiden.  
Som samhällsbyggare är vi med och tar ansvar för att bygga hus, 
som ska kunna användas lång tid framöver och som också har en 
påverkan på samhället under hela sin livstid. Vårt hållbarhetsarbete 
utgår, som allt annat vi gör, på långsiktighet – i vår verksamhet,  
i våra kundrelationer och i våra relationer till medarbetarna. 

Genom att arbeta hållbart skapar vi mervärde, inte bara för våra  
kunder utan också för våra medarbetare och framför allt för  
samhället vi verkar i. Det stärker också vår marknadsposition  
och vårt varumärke. 

Vårt långsiktiga sätt att tänka när det gäller våra kundrelationer, 
vår personalpolitik och de höga kvalitetskrav vi ställer i allt vi bygger, 
stämmer väl ihop med tankegångarna kring hållbar utveckling.  
Det gör också de värderingar vi har, som styr oss i allt vårt arbete.  
Vi hittar det hållbara i varje enskilt projekt vi genomför.

Tillsammans bygger vi en bättre framtid.
JOHAN HYLÉN, VD

” Vi skapar stabila byggen  
genom långsiktiga och  
lönsamma relationer.”

VÅR VISION SYMBOLISERAR DEN GODA CIRKEL SOM SKAPAS  
NÄR VI GER KUNDEN VAD DEN BEHÖVER, TILL ETT PRIS SOM VI BEHÖVER, 

FÖR ATT ÄVEN I FRAMTIDEN KUNNA VÄXA OCH UTVECKLAS.
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” Det är viktigt att man har ett helhetsperspektiv och  
involverar alla delar av verksamheten i hållbarhetsarbetet. Det innebär 

 en lärandeprocess för hela organisationen och är ett ämne som engagerar 
många. Det handlar inte enbart om minskad miljö- och klimatpåverkan, 

utan också om goda arbetsförhållanden, jämställdhet och respekt för  
mänskliga rättigheter. Ett företag som arbetar med hållbarhet 

blir också mer attraktiv som arbetsgivare.”
NEVENKA MESIC TIDERSTRÖM, DELÄGARE SERVICEKUBEN78

PROJEKT ÖVER 1 MNKR UNDER 2020

580MNKR
TOTAL OMSÄTTNING 2020

260%
OMSÄTTNINGSÖKNING 2016-2020

132
MEDARBETARE 2020

Servicekubens affärsidé är att vara ett byggentreprenad- och byggserviceföretag med lokal förankring i Skåneregionen. 

Vi utför alla typer av bygguppdrag både till den privata och offentliga marknaden. Vi når framgång och lönsamhet genom 

våra snabba beslutsvägar, vår stabilitet och vår höga kompetens hos såväl våra yrkesarbetare, som våra tjänstemän och 

ägare.
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TRIKÅFABRIKEN, MALMÖ 

Pionjärt projekt  
inom hållbarhet

”Det är ett engagerat team här på Trikåfabriken,  
såväl beställarsidan, underentreprenörer och vi från  
Servicekuben. Vi arbetar med alla tänkbara klimat- 

beräkningar och hittar lösningar för återbruk  
av gammalt material”.  

MAGNUS JÖNSSON, PROJEKTCHEF SERVICEKUBEN

Med Stena Fastigheter som uppdragsgivare, driver vi just 

nu ett intressant renoverings- och ombyggnadsprojekt på 

Trikåfabriken i Malmö. Projektet är pionjärt inom hållbarhet, 

eftersom det är Sveriges första klimatberäknade ombygg-

nadsprojekt, som ska certifieras enligt standarden Miljö- 

byggnad iDrift nivå guld. Projektet är en del i ett forsk-

ningsprojekt kallat ”Branschimplementering av klimat- 

beräkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”, 

och är utlyst via Nova2. Fokus är klimatnytta, och återbruk 

är en viktig del. Projektet ska utmynna i en vägledning  

för hur fastighetsägare kan minska klimatpåverkan vid  

renovering och ombyggnation. Vi har en uttalad strategi  

att få in fler projekt med stort hållbarhetsfokus, liknande 

det pionjärprojekt vi gör för Stena Fastigheter med  

Trikåfabriken. För varje sådant projekt vi genomför, blir  

vi bättre och bättre på att arbeta med hållbarhetsfokus, 

och till exempel återbruka material på ett smartare och  

mer effektivt sätt.

I projekt Trikåfabriken återvinner vi till exempel teglet i 

väggar som vi har rivit. Vi knackar rent stenen och staplar 

på pallar, för att kunna använda till att mura igen gamla  

öppningar i befintliga konstruktioner. Om det blir material 

över skänker vi det till Malmö Återbyggdepå, mot att  

de hämtar upp det kostnadsfritt. Då kan det återanvändas  

i andra projekt. Mängden återvunnet tegel är ca 24 pallar  

x 300 kg.

Vi har även varsamt plockat upp gammal bokparkett,  

ca 600 kvm, som vi staplat på pallar. Det använder vi  

för att renovera golvet i andra lokaler, där beställaren  

valt att bevara den gamla bokparketten.

I samtliga lokaler som vi har rivit, har vi innan demontering 

stämt av med Malmö Återbyggdepå, för att konstatera  

vad de kan återbruka eller sälja vidare. Det har handlat  

om fyra kompletta kök, WC-stolar som var nästan nya,  

dörrar, skåp etc. Vi står för demonteringen och de hämtar 

på plats, vilket sparar bortforslings- och transportkost- 

nader i projektet. Framför allt ger det stora miljövinster  

när vi möjliggör för andra att kunna köpa återvunnet  

material i bra skick.

Istället för att byta ut fönstren (ca 90 st), har vi renoverat 

dem. De har kompletterats med nya innerbågar, som har 

isolerkassett och bättre tätning, för att uppnå ett bättre, 

dvs. lägre, u-värde.
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Vi har valt att fokusera på de aspekter som vi bedömt 

är viktigast för oss och våra intressenter, och där vi i 

dagsläget har störst möjlighet att göra skillnad. Vi har 

försökt definiera vår syn på hållbarhet och vad vi kan 

göra inom vår bransch. 

Policyer, ledningssystem och lagar     
På Servicekuben har vi i tagit fram ett antal uttalade 

policyer som vägleder oss hur vi ska agera som före-

tag, arbetsgivare och medarbetare i organisationen. 

I vår hållbarhetsrapport visar vi förkortade versioner 

av de policyer som berör de hållbarhetsaspekterna 

som vi har valt att lägga fokus på. 

Förutom av våra policyer, så styrs vi till exempel  

av plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen, plan-  

och byggförordningen, Boverkets byggregler och  

byggproduktförordningen.

Vi har valt att arbeta utifrån verksamhetslednings- 

systemet Povel, som hjälpt oss att strukturera vårt 

arbete, våra mål och de krav som ställs på oss som 

byggföretag. Arbetet med Povel har också hjälpt oss 

konkretisera våra miljömål och drivit på vårt hållbar-

hetsarbete.

Väsentlighetsanalys
För att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är 

viktigast för oss och våra intressenter, gjorde vi en 

väsentlighetsanalys. Våra viktigaste intressenter är 

kunder, medarbetare, ägare, leverantörer/under- 

entreprenörer och branschorganisationer. 

Utifrån vår analys, är de viktigaste aspekterna för 

oss att fokusera på följande:

• Materialanvändning

• Energianvändning

• Utsläpp

• Avfallshantering

• Leverantörsbedömningar, både avseende miljö  

 och mänskliga rättigheter

• Hälsa och säkerhet i arbetet

• Utbildning

• Mångfald och jämställdhet

• Samhällsengagemang

• Icke-diskriminering

• Åtgärder mot otillåten påverkan

”I källaren har vi ett återbruksrum som  
döpts till Museet. Där sparas material och   
inredningsdetaljer, som kan återbrukas.  
Exempelvis gamla golvplankor, som ska  

användas för att laga det befintliga golvet. 
 Därefter ska det slipas och behandlas, och 
 istället för att ersätta med nytt bevarar 

och renoverar vi det gamla. 
MAGNUS JÖNSSON, PROJEKTCHEF SERVICEKUBEN

Vägen till vår egen hållbarhetsplan
I arbetet med att ta fram vår hållbarhetsplan har vi utgått ifrån ett helhetsper- 
spektiv och involverat alla delar av verksamheten. Hållbarhet innebär så mycket 
mer än enbart miljö- och klimatfrågan. Det involverar arbetsförhållanden,  
jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, ämnen som engagerar  
många inom företaget.
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Miljö

MILJÖPOLICY

Servicekuben ska bidra till en långsiktigt 

hållbar utveckling som tar hänsyn till både 

människa och miljö. Det gör vi genom att 

använda effektiva byggmetoder, bygg- 

material med minsta möjliga miljöpå- 

verkan, hushålla med naturresurser och 

förebygga föroreningar. Servicekuben 

försöker alltid se till att verksamheten 

bedrivs på ett resurssnålt sätt. 

Samhällets krav, enligt lagar och förord-

ningar, betraktas som minimikrav. Vi ska 

alltid jobba för förbättringar utöver lag-

kraven, och integrera dem i våra arbets-

metoder.

Vid projektering, produktion och garanti- 

åtaganden, samt på vårt kontor, försöker 

vi alltid finna alternativ som är miljö- 

vänliga. Vi arbetar för en sund innemiljö 

och minimala utsläpp till den yttre miljön. 

Vid systemval strävar vi alltid efter miljö-

mässigt goda alternativ. 

Det är varje medarbetares ansvar att ta 

miljöhänsyn i det dagliga arbetet.

Materialanvändning
Vi gör sunda material- och konstruktionsval i våra  

projekt i de fall vi själva kan påverka valen. I första  

hand väljer vi material som är skonsamma mot  

människa och miljö, som innehåller minimalt med 

miljöförstörande ämnen och som är återvinnings-  

och återbrukningsbara längre fram. Vi väljer också  

återvunnen råvara/material i stället för jungfruliga,  

där så är möjligt.

Vi erbjuder oss alltid att förse våra kunder med  

komplett dokumentation gällande vad deras fastigheter 

har för produkter och material. Denna dokumentation 

möjliggör för kunden att i framtiden kunna sanera.

Energianvändning
Vi strävar alltid mot att de byggnader vi producerar  

ska ha en låg energianvändning i sin framtida drift.  

Vår strävan är att energianvändningen i våra projekt, 

ska ligga lägre än vad Boverkets byggregler rekom-

menderar. Tillsammans med våra beställare, försöker  

vi uppnå en optimal energianvändning i varje projekt.

Utsläpp
Miljömärkt el är, ur ett miljöperspektiv, den bästa  

typen av el. Det garanterar både att elen kommer  

från en förnybar källa, liksom att elproduktionen tar 

hänsyn till dess omgivning och att inget kommer till 

skada. Vårt mål är att kontinuerligt öka andelen  

miljömärkt el och därmed minska mängden utsläpp  

vi ger upphov till.

Som ett led i att öka användningen av bilar som går 

på förnybar energi har vi också parkeringsplatser med 

elbilsladdare vid huvudkontoret i Malmö. Det fungerar 

som en uppmuntran till våra anställda att köra  

elhybrider.

Där det är möjligt går vi mer och mer mot att ersätta 

fysiska möten med videomöten, för att minska på vårt 

totala resande och därmed på vårt utsläpp av koldioxid.

Avfallshantering 
Vi har slutit avtal med partners, Ramneskogs och  

Carl F, som hanterar vårt avfall, både det farliga och 

ofarliga. Våra partners har tagit på sig, att på bästa  

sätt, återvinna största möjliga mängd material ur vårt 

avfall. Vi, i vår tur, sorterar vårt avfall helt enligt deras 

instruktioner. 

Avseende återbruk har vi anlitat Malmö Återbygg- 

depå, som drivs gemensamt av Sysav och Malmö  

Stads Serviceförvaltning. De tar emot och säljer  

begagnat byggmaterial, såsom trä, tegel, takpannor,  

dörrar mm. Genom att anlita dem bidrar vi också till  

ett mer kretsloppsanpassat samhälle, samtidigt som  

vi sparar pengar i projektet, då de i större projekt  

kommer och hämtar avfallet kostnadsfritt.

Leverantörsbedömningar miljö 

Vi har satt som mål att inför kommande år ta fram  

s k uppförandekoder, så att vi rutinmässigt presenterar 

våra miljökrav för våra leverantörer och underentre- 

prenörer. På så vis förmedlar vi våra standarder till  

våra leverantörer, och de i sin tur överför dem till sina 

leverantörer. Då sprids hållbarhetsarbetet i försörjnings-

kedjan och effekten blir kraftfull. 

Vi ska ständigt sträva efter att söka de mest miljö- och energieffektiva lösning-
arna i alla uppdrag. Medarbetare och medleverantörer ska uppmanas och upp-
muntras att följa Servicekubens miljöpolicy. Vår miljöpolicy innefattar att vi ska 
ha en effektiv resursanvändning och genomtänkta produktionsprocesser, vi ska 
sortera vårt avfall så att en så stor del som möjligt kan gå till återanvändning  
och återvinning, och vi ska göra bra miljöval när det gäller material. 

LFM30

Med sikte mot att bli Sveriges klimatsmartaste stad 2030, har Malmö som första stad  

i landet, tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor  

– Lokal Färdplan för Malmö (LFM30). 

Genom att vi skrivit på initiativet LFM30 ställer vi oss bakom att all nybyggnation, om-

byggnation, underhåll samt infrastruktur i Malmö ska vara klimatneutral till år 2030. Vi åtar 

oss att stegvis i vår egen verksamhet implementera det övergripande målet och löftena. 

Anslutna företag har som krav att redovisa faktiska utsläpp samt redovisa konkreta åt- 

gärder för att uppnå ett klimatneutralt byggande.
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Vår organisation är platt med korta beslutsvägar,  

där det finns stora möjligheter som individ att påverka 

sin egen utveckling och arbetssituation. Vi erbjuder 

våra medarbetare goda utbildnings- och utvecklings- 

möjligheter, en bra arbetsmiljö, ett gott samarbets- 

klimat och anställningsförmåner såsom friskvårds- 

bidrag och vårdförsäkring.

Det viktigaste för Servicekuben är att personalen  

är motiverad och engagerad. 

Vår arbetsmiljö innehåller risker. Därför är det viktigt 

att vi noga bevakar den och arbetar med ständiga 

förbättringar för att minimera dessa risker. Vi följer de 

lagar, föreskrifter och övriga krav som samhället ställer 

på vår verksamhet, samt den överenskommelse som 

gjorts mellan arbetsmarknadens parter. När det gäller 

olyckor utgår vi ifrån en nollvision – noll olyckor. 

Men god arbetsmiljö innefattar så mycket mer än att 

bara förebygga skada och risker. Vi vill att alla ska  

trivas och ha roligt på jobbet. Vår personal är vår 

styrka som företag och ju längre vi får behålla våra 

medarbetare, desto mer kan vi växa och utvecklas, 

både som företag och som individer. Vi ser helst att 

arbetsgrupper ska bestå av både yngre och mer  

erfarna medarbetare. Då skapas en dynamik som  

öppnar upp för utbyte av erfarenheter mellan med-

arbetare, och en kultur där vi delar med oss av vår 

kunskap till varandra. Mångfald och jämställdhet är  

en viktig del i Servicekubens strävan att vara en  

inkluderande arbetsplats, där våra medarbetare  

trivs, utvecklas och presterar. 

För oss är det viktigt att vi gör det vi kan för att ge 

tillbaka till samhället. Därför har vi valt att stötta några 

olika föreningar och organisationer i sitt arbete att 

göra vår omvärld till en bättre plats. 

Hälsa och säkerhet i arbetet  
Vi bevakar kontinuerligt säkerheten på våra arbets-

platser, genom regelbundna skyddsronder och ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete, som syftar till att  

förebygga att våra medarbetare skadas, blir sjuka  

eller på annat sätt far illa.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH FRISKVÅRD 
Vi ser företagshälsovård och friskvård som två viktiga 

beståndsdelar i arbetet med att ha och bibehålla friska 

och sunda medarbetare, som känner sig inkluderade 

och uppskattade. När medarbetarna är friska och mår 

bra, får vi också ett mer välfungerande och konkurrens- 

kraftigt företag. Servicekuben är anslutet till Öresunds- 

hälsan. Vi erbjuder samtliga medarbetare en hälso- 

kontroll vart tredje år. De medarbetare som är över 

50 år, erbjuds hälsokontroll årligen. Friskvårdsbidrag 

erbjuds samtliga medarbetare, för att vi vill bidra till 

en hälsosammare livsstil. 

Vår andel medarbetare som nyttjar sitt friskvårds- 

bidrag är i dagsläget 35%. Vi kommer att arbeta för  

att fler medarbetare ska utnyttja denna förmån som 

de har rätt till, genom att bli bättre på att påminna  

och kommunicera om förmånen.

ARBETSMILJÖPOLICY

Inom Servicekuben har vi en verksamhet 

som innehåller arbetsmiljörisker. Därför  

är det viktigt att vi noga bevakar vår  

arbetsmiljö och arbetar med ständiga  

förbättringar för att minimera dessa risker. 

Vi följer de lagar, föreskrifter och övriga 

krav som samhället ställer på vår verk-

samhet, samt den överenskommelse som 

gjorts mellan arbetsmarknadens parter.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa 

en säker och hälsosam arbetsplats för alla 

våra medarbetare. Vi arbetar förebygg- 

ande och långsiktigt med arbetsmiljö som 

en integrerad del i den dagliga verksam-

heten. Det är framför allt chefernas ansvar 

att säkerställa organisation, kompetens 

och arbetssätt för att förebygga skada 

och ohälsa. 

God arbetsmiljö innefattar så mycket 

mer än att bara förebygga skada och 

risker. Vi vill att alla ska trivas på jobbet. 

Vi tolererar ingen mobbing eller trakas-

serier på arbetsplatsen. Vår arbetsmiljö 

ska kännetecknas av öppenhet och att 

alla behandlas jämlikt och med respekt. 

Ingen typ av hot och våld är tillåten inom 

verksamheten.

Inte heller tillåter vi någon form av dis- 

kriminering eller kränkning pga. köns- 

tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning 

eller politisk uppfattning. 

Hos oss har alla ett ansvar att agera  

säkert och hälsofrämjande, och att ta  

väl hand om varandra. 

Personal och sociala förhållanden
På Servicekuben finns flera olika yrkesgrupper och många utvecklande och  
stimulerande jobb. En del av personalen har rötter inom hantverk, men många 
har en helt annan utbildning och bakgrund. Vi sysselsätter drygt 130 med- 
arbetare. Vi har sunda värderingar och står för stabilitet, kunskap, gemenskap 
och entreprenörskap. 

35% UTNYTTJANDE AV  

FRISKVÅRDSBIDRAG  

2020
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OLYCKSFALL, SKADOR OCH SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron 2020 låg på 5% i genomsnitt  

(14,1 dagar/anställd). För kvinnorna låg siffran på 

6,1 dagar/anställd och för männen på 14,6. Vi tror  

skillnaden beror på den sneda könsfördelningen på 

yrkesarbetarsidan, där vi tyvärr inte har några  

kvinnor idag.

Vårt arbete för en god och säker arbetsmiljö är  

kontinuerligt. Vi vill att våra medarbetare ska vara 

trygga och känna tillförsikt i att de ska komma  

oskadda hem till sina familjer varje dag. Vår olycks-

fallsfrekvens för 2020 låg på 4,5% (totalt hade vi  

6 skador på företaget under året). Vi hade inga  

dödsfall.

Utbildning
På Servicekuben utvecklas våra medarbetare framför 

allt genom att praktiskt arbeta i våra projekt. Våra 

medarbetare får också löpande coachning och feed-

back från seniora medarbetare och kollegor. Till detta 

kommer det mer formella lärandet som vi erbjuder 

våra medarbetare. Vi har en utbildningsplan, där det 

framgår vilka kurser våra olika yrkesroller bör genom-

gå. Vid medarbetarsamtal får våra anställda möjlighet 

att påverka sin egen utbildningsplan, och därmed 

personliga utvecklingsmöjligheter.

I dagsläget har 92% av våra anställda en utbildnings-

plan och målet är att till nästa år ska siffran vara 100%.

Mångfald och jämställdhet
För oss är det också viktigt att ha jämställdhetsfokus 

vid rekryteringar, då det krävs för att kunna möta vår 

efterfrågan av kompetenta medarbetare. En arbets-

plats som är jämställd, där alla oavsett kön trivs och 

utvecklas, blir en miljö som attraherar fler kompetenta 

medarbetare. 

Vi har flera olika styrande dokument gällande vårt 

arbete att främja mångfald och jämställdhet; vår 

diskrimineringspolicy, vår jämställdhetspolicy och vår 

etikpolicy. 

Det är vår starka övertygelse att alla ska ges lika  

behandling och samma möjligheter oavsett kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation 

eller ålder. Servicekuben accepterar ingen form av  

diskriminering och vi agerar beslutsamt mot detta,  

när något sådant inrapporteras.  

ÅLDERSFÖRDELNING INOM SERVICEKUBEN

Under 30: 42 pers

30-50:  65 pers

Över 50:  25 pers

Samhällsengagemang
Vi stödjer projekt som har en positiv inverkan på till 

exempel ungdomars uppväxt- och fritidsförhållanden, 

jämlikhet, eller samhällsutvecklingen generellt. Här är 

några av de organisationer och föreningar som vi har 

valt att stötta under 2020:

LANDSKRONA BOIS

Vi har stöttat Landskrona BoIS för att ge ungdomar 

en meningsfull fritid och något att samlas kring där 

de kan få inspiration och förebilder, samtidigt som det 

främjar deras hälsa och välmående. 

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Vi har bidragit med pengar och tid för att ge vårdan-

ställda som arbetar med Covid-19 patienter leverans 

av gratis luncher, för att visa vår uppskattning för det 

viktiga arbete de utför att rädda liv.

HEM & SKOLA

Vi har stöttat Hem & Skola i deras arbete för att  

motverka nätmobbning.

Servicekuben står bakom och är medlem i  

FN:s Global Compact och i det svenska nät- 

verket – Global Compact Network Sweden. 

Vi tar ställning i frågor som rör mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption 

och vi följer FN:s deklaration kring mänskliga 

rättigheter.

Vi arbetar också utifrån Internationella Arbets- 

organisationens deklarationer kring grundläg-

gande principer och rättigheter i arbetslivet. 

ILO är FNs trepartsorgan där representanter 

för arbetstagare och arbetsgivare samarbetar 

med regeringarnas representanter. 

Vi följer också Riodeklarationen som rör för- 

siktighetsprincipen, vilket gör att vi förbinder 

oss att arbeta förebyggande och riskmini- 

merande inom miljöområdet.  

Icke-diskriminering  
På Servicekuben tolererar vi inte någon  

form av diskriminering. Ingen ska behandlas 

annorlunda av något ovidkommande skäl.  

Alla medarbetares kompetens och potential  

tas tillvara och vi ser olikheter som en styrka 

och en väg för att nå och utveckla organisa- 

tionens mål och åtaganden. 

Vi arbetar för att alla personer oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder har lika rättigheter och möjligheter 

hos oss. För att uppmärksamma upplevelser av 

diskriminering i vår organisation, och för att se 

förändringar över tid, ska vi börja föra statistik 

över antal incidenter och vilka åtgärder som 

vidtagits.

Servicekuben ska verka för en jämn köns- 

fördelning i skilda typer av arbeten, inom olika 

kategorier av medarbetare och på ledande 

positioner.

Vi arbetar för en mer jämställd bransch genom 

att sprida information i skolor, på rekryterings-

mässor och andra forum om hur det är att  

jobba som byggnadsarbetare. Vid sådana 

tillfällen försöker vi ha en jämn könsfördelning 

bland de som representerar vårt företag.

Leverantörsbedömningar  
mänskliga rättigheter 
Överträdelser gällande de mänskliga rättig- 

heterna handlar ofta om barn- eller tvångs- 

arbete. I uppförandekoder gentemot våra 

leverantörer, ska vi förmedla våra standarder 

gällande frågor kring mänskliga rättigheter. 

Våra leverantörer, i sin tur. överför dem till sina 

leverantörer och kraven sprids vidare i försörj-

ningskedjan.

 

Respekt för mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter berör bland annat rätten till likabehandling  
– att inte bli diskriminerad på sin arbetsplats, vilket är en mänsklig rättighet enligt 
FN:s konvention. Mänskliga rättigheter berör hela värdekedjan, från leverantör  
till slutkund.

ANDEL 

SJUKDAGAR  

PER ANSTÄLLD  

2020

5%

UNDER 30 ÅR

ÅLDERSFÖRDELNING

30-50 ÅR ÖVER 50 ÅR

32% 49% 19%
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DISKRIMINERINGSPOLICY

På Servicekuben tolererar vi inte någon 

form av diskriminering. Ingen ska behand-

las annorlunda av något ovidkommande 

skäl. Alla medarbetares kompetens och  

potential tas tillvara och vi ser olikheter 

som en styrka och en väg för att nå och  

utveckla organisationens mål och åtag- 

anden. 

Vi arbetar för att alla personer oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder har lika rättigheter och 

möjligheter hos oss. 

Vi ska inte acceptera att någon medar- 

betare, arbetssökande, praktikant eller 

inhyrd eller inlånad arbetskraft utsätts för 

direkt- eller indirekt diskriminering,  

trakasserier (sexuella eller andra typer), 

eller repressalier i vår verksamhet. 

Genom det vänliga och respekterande 

arbetsklimat vi har, ska vi undvika att  

någon blir negativt bemött. Vi ska ge god 

introduktion till nyanställda och i övrigt 

klargöra vilka regler som gäller på arbets-

platsen. 

Alla ska mötas med respekt och ha samma 

möjligheter och rättigheter. 

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Servicekuben vill uppnå en jämställd 

arbetsplats. Jämställdhet handlar om att 

kvinnor och män har samma möjligheter 

och rättigheter. Kvinnor och män ska ha 

lika villkor, inflytande och makt gällande 

bland annat utbildning, fritid och person-

liga intressen, hem och barn, företagande, 

arbete, arbetsvillkor och utvecklings- 

möjligheter i arbetet.

Servicekuben ska verka för en jämn  

könsfördelning i skilda typer av arbeten, 

inom olika kategorier av medarbetare och 

på ledande positioner.

Servicekubens övergripande målsättning 

är att jämställdhetsarbetet ska ingå som 

en naturlig och integrerad del i all vår 

verksamhet. Vi har ett jämställdhets- 

perspektiv i både det strategiska och 

operativa arbetet i företaget. För att  

uppnå målsättningen arbetar vi med  

konkreta mål inom skilda områden.  

Servicekuben är en arbetsplats där  

kvinnor och män har lika villkor och in- 

flytande gällande sitt arbete, arbetsvillkor 

och utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön 

ska för alla vara fri från trakasserier,  

sexuella trakasserier, kränkande särbe- 

handling och repressalier.

Det är inte heller acceptabelt att genom erbjudanden, tjänster, 

pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka  

utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar. Korruption 

innefattar bland annat mutor, bestickning, utpressning, nepotism, 

beskyddarverksamhet, mygel och förskingring. 

Alla Servicekubens medarbetare har rätt att organisera sig fackligt 

och vi har återkommande samverkansmöten tillsammans med de 

fackförbund som organiserar Servicekubens medarbetare.  

Åtgärder mot otillåten påverkan  
Servicekuben har skrivit på Byggföretagens uppförandekod.  

Vi har även tagit fram en etikpolicy som finns tillgänglig för alla 

våra medarbetare. Vi förtydligar och uppmärksammar den interna 

etikpolicyn och Byggföretagens uppförandekod redan vid intro-

duktionen av våra nyanställda och samtliga medarbetare får i våra 

policyer en tydlig guidning kring hur uppkomna situationer ska 

hanteras.

Vi hanterar och lagrar för kunden affärskänslig information  

med hög kundsekretess. 

Vi har upprättat rutiner för att mer än en person ska attestera 

fakturor och godkänna anbud innan de går i väg. Vid inköp är det 

också alltid mer än en person som är involverad för att ytterligare 

höja säkerheten.

Vi är helt emot all typ av svartarbete och använder oss enbart av 

vår egen personal, som är anställd av oss, samt av inhyrd extern 

kompetens. Allt redovisas öppet och enligt god affärssed.

ETIKPOLICY

Servicekuben ska uppträda etiskt och 

moraliskt i alla situationer. Vi ska:

• Agera inom lagar, förordningar och  

 föreskrifters ramar.

• Vara delaktig i arbetet för en säker  

 arbetsplats.

• Hjälpa och bistå när felaktigheter i  

 skydd och säkerhet eller utförande  

 upptäcks.

• Iaktta god marknadsföringssed och  

 inte agera i strid med gällande 

 konkurrenslagar.

• Utföra uppdrag fackmässigt och inom  

 ramen för god affärssed. 

• Leverera enligt överenskommelse, såväl  

 internt som externt.

• Efter bästa omdöme minska all negativ  

 miljöpåverkan.

• Aldrig ta emot eller erbjuda mutor.

• Visa ömsesidig respekt och inte skada  

 företaget, kollegors eller övriga parters  

 anseende.

• All verksam personal ska respektera  

 varandras olikheter. Ingen typ av  

 diskriminering/kränkning accepteras.

• Upprätthålla en god och öppen dialog  

 med medarbetare, kunder och övriga  

 intressenter.

Motverkande av korruption
Servicekuben står för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer 
med omvärlden och är emot alla former av korruption. Vi anser det oacceptabelt 
att missbruka sin position inom Servicekuben för egen eller annans vinning, eller 
att utföra handlingar som är omoraliska eller olagliga. 
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I kvarter Linoljan, i Limhamns Sjöstad i Malmö, genomför Servicekuben  

just nu på uppdrag av Sigurd Bostad AB ett totalentreprenadprojekt, som  

omfattar nybyggnation av flerbostadshus. Projektet kommer att vara 

 färdigt november 2022 och ska certifieras Miljöbyggnad Silver.


