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Finja Betong AB

Som en del av Finja fokuserar vi på murat och putsat byggande och vi är en rikstäckande leverantör av 
byggmaterial med ett omfattande produktutbud. Via ett brett nätverk av kvalificerade återförsäljare tillhanda-
håller vi torrbruk, block, golvavjämning, fix och fog, grunder, cellplast och fasadputssystem. All vår tillverk-
ning är närproducerad, vilket innebär att vi är tillgängliga och kan erbjuda snabba, säkra och trygga leveran-
ser.

Betong är ett material med lång livslängd. När vi tar fram våra produkter behöver det ske med tanke på 
framtiden. I ett redan beständigt material bygger vi in värderingar som ska räcka länge. Finja arbetar för 
långsiktiga och värdeskapande relationer med våra kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Inom Finja har vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspek-
ter. Vi följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Miljöfrågor

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i vårt dagliga arbete och tillverka produkter med låg miljöpåverkan under 
sin livscykel och arbetar efter riktlinjerna i ISO 14001. 

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet, våra produkter och 
tjänster genom en proaktiv strategi och ansvarsfull hantering av våra miljöaspekter. 

Vi eftersträvar att undvika material och metoder som kan utgöra en miljörisk när goda alternativ finns, att 
det avfall som uppkommer hanteras/återvinns på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att öka vår resursef-
fektivitet, minimera utsläpp och minska användningen av energi och icke förnyelsebara resurser t.ex. fossila 
bränslen. Finja har investerat i två egna vindkraftverk som genererar ungefär dubbelt så mycket el-energi 
som Finjagruppen idag använder. Målsättningen är att göra vår tillverkning fossilfri och vi har just nu flera ut-
vecklingsprojekt igång för att minska våra avtryck ytterligare. Vi arbetar bland annat med att ta fram EPD:er 
för våra produkter och att göra tillverkningen i våra fabriker fossilfri. Ett led i det arbetet är att byta ut vanlig 
diesel mot HVO i våra truckar och lastmaskiner.

Vi förväntar oss att våra leverantörer också fokuserar på sitt hållbarhetsarbete och arbetar med miljöförbätt-
ringar på ett strukturerat sätt. Detta ingår i vår utvärdering när vi väljer leverantörer och samarbetspartners. 
Vi prioriterar leverantörer som är ISO 14001 certifierade. 

Mer information finns i ”Miljökrav för leverantörer ” som bifogas till avtal. 

Sociala förhållanden och personal

För oss på Finja är hälsa och säkerhet vår högsta prioritet. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund 
av sitt arbete. Det är också självklart för oss att alla ska behandlas rättvist och respektfullt oavsett exem-
pelvis ras, kön, religion, ålder eller sexuell läggning. På Finja råder nolltolerans mot all form av kränkande 
särbehandling. 
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Vi förväntar oss att de leverantörer vi arbetar med lever upp till samma värderingar. Finjas leverantörer skall 
följa FN:s konvention för mänskliga rättigheter, arbeta systematiskt med arbetsmiljö och följa gällande kol-
lektivavtal eller andra nationella regler för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor. Mer information finns i ”Etiska 
riktlinjer för Finjagruppens leverantörer” som bifogas till avtal. 

De som vistas på Finjas arbetsplatser; medarbetare, inhyrd personal, underentreprenörer och besökare, ska 
alla följa Finjas ordning- och skyddsregler. Detta innebär bl.a. att använda den skyddsutrustning och följa de 
rutiner som gäller för respektive situation. Alla medarbetare har rättighet och skyldighet att stoppa arbe-
tet om olycksrisk förekommer. Självklart är det inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på våra 
arbetsplatser. 

Finja engagerar sig och stödjer aktivt gymnasie-, yrkes- och högskolor som jobbar i vår verksamhets närom-
råde samt inriktar sig på våra och branschens behov. Detta kan ske genom praktikplatser, examensarbeten 
eller att vi utbildar/informerar om vår verksamhet eller branschen. 

Att friska medarbetare mår bättre och presterar bättre är vår fasta övertygelse och därför uppmuntrar vi ak-
tiviteter som främjar personalens hälsa. Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat 
idrott, kultur och samhälle där våra egna medarbetare är engagerade som ledare eller medlemmar. Vi satsar 
på aktiviteter som vi tror på och kan stå för.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi arbetar efter FN:s barnkonvention och konventionen om mänskliga rättigheter som har fokus på jäm-
ställdhet och mångfald och bl.a. innebär rättvisa arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rätten att förhandla 
kollektivt. Finja följer, via information hos regeringskansliet, de internationella sanktioner som utfärdats av 
FN och EU. Vi följer även riktlinjerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner. Krav på leverantö-
rerna ställs genom ”Etiska riktlinjer för Finjagruppens leverantörer” med hänvisning till FN:s Global Compact, 
artikel 1 och 2 om mänskliga rättigheter. 

Motverkande av korruption

Finja tolererar inte mutor eller korruption och ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller 
andra intressenter någon form av ersättning eller belöning som strider mot lagar eller god affärssed. Mindre 
gåvor kan dock ibland vara en del av affärskulturen. Normgivande är IMM:s näringslivskod. 

Det betyder att vi inte får ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger en fast-
ställd nivå, eller delta i kostnadsfria aktiviteter som ligger utanför normal affärsverksamhet. Vi tar inte heller 
emot eller ger någon form av löften som är förknippade med mottagande av gåvor. 

Som medarbetare måste vi upplysa vår närmaste chef om personliga intressekonflikter. En intressekonflikt 
föreligger när någons privata intressen kolliderar, eller skulle kunna kollidera, med Finjas intressen. 

Vi ingår inga avtal eller medverkar i aktiviteter som begränsar konkurrensen. Som exempel tillåter vi inte 
någon form av konkurrensbegränsande beteende såsom prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av 
marknadsdominans.


