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Några ord från VD
Orios uppdrag är att skapa värden för sina ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, lokalsamhället eller andra intressenter. Vi är medvetna 
om företagets sociala ansvar och målet är att kombinera god affärsverksamhet med socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. 

Uppförandekoden tydliggör vår inställning vad gäller arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik, samt vårt åtagande gentemot alla 
intressenter och vår egen personal. 

Orio ska arbeta aktivt för en god affärsetik och vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer där vi som grundkrav har att följa 
internationella konventioner och lagar. 

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer. Uppförandekoden tydliggör för alla medarbetare hur vi förväntas uppträda 
som arbetsgivare, medarbetare, affärspartner och samhällsaktör.

Gustaf Ljunggren / VD

0.1
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Inledning – syfte
Varför en uppförandekod?
Vår uppförandekod består av etiska riktlinjer som tydliggör för 
alla medarbetare hur vi ska agera och uppträda som arbetsgivare, 
medarbetare, affärspartner och samhällsaktör. Riktlinjerna bygger på 
våra värderingar och vår varumärkesplattform och genomsyrar hela 
vårt företag i allt vi gör. 

Uppförandekoden anger en miniminivå för vad som kan förväntas 
av Orio och ska ses om en vägledning som gör att vi alla agerar på 
rätt sätt. Genom att tydliggöra våra värderingar och omsätta koden 
i praktiken i vårt dagliga arbete uppnår vi hållbara resultat, bygger 
förtroende och tillit och vinner våra intressenters förtroende. 

Koden gäller för alla
Uppförandekoden gäller för

• Orios medarbetare och för alla bolag inom koncernen

• tillfälligt anställda medarbetare 

• konsulter

• styrelseledamöter

• samarbetspartners

• leverantörer som Orio slutit avtal med 

Som medarbetare är vi alla representanter för Orio och därför agerar 
vi för att Orio ska behålla sitt goda anseende. Det ligger i chefernas 
ansvar att föregå med gott exempel och se till att medarbetarna förstår 
uppförandekoden och känner sig trygga med innehållet i den. 

Eftersom även våra leverantörer i sitt dagliga arbete ska tillämpa reglerna 
i vår uppförandekod, är det av stor vikt att den som sluter avtal med en 
leverantör säkerställer och följer upp att de följer vår uppförandekod. 

Det är med andra ord vårt gemensamma ansvar – från högsta ledningen 
ner till den enskilde medarbetaren – att förstå uppförandekoden och att 
säkerställa att den följs. 

Hur koden ska användas 
Uppförandekoden ska ses som en vägledning i det dagliga arbetet för 
att hjälpa oss att agera rätt. I de flesta situationer är det relativt enkelt 
att avgöra hur uppförandekoden ska användas, men uppförandekoden 
kan aldrig tillhandahålla ett exakt svar för alla tänkbara situationer. 
Använd sunt förnuft och gott omdöme och fundera över följande 
frågor innan du gör ditt val: 

• Är det lagligt, rättvist och etiskt? 

• Kan mitt agerande påverka Orios anseende 
och/eller påverka Orios förtroende bland ägare, 
kunder, medarbetare, fackliga organisationer, leverantörer, 
lokalsamhället eller andra intressenter? 

• Om jag var ägare, kund, kollega, eller annan berörd part, 
skulle jag då godta situationen? 

• Hur skulle jag tycka om någon annan gjorde som jag? 

Ansvaret för att uppförandekoden efterlevs löper från högsta 
ledningen ner till den enskilde medarbetaren och konsulter. Alla 
chefer, oavsett nivå, har ansvar för att uppförandekoden tillämpas 
och kommuniceras, såväl internt som till våra samarbetspartners och 
leverantörer. 

Om du har frågor eller känner dig osäker på hur du ska hantera 
en specifik situation, diskutera med din chef eller någon i 
ledningsgruppen. 
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0.3
Vision, kärnvärden och 
värderingar
Vision
Visionen sätter riktningen för Orios långsiktiga mål och ambition. 
Visionen ska fungera som en av Orios kompasser, som drivkraft och 
motivation för vår resa framåt och det som ser till att vi håller rätt kurs.

ORIO PARTS VISION ÄR:

Orio ska vara det självklara valet när det gäller att 
leverera reservdelar genom innovativa tjänster

ORIO LOGISTICS VISION ÄR: 

Orio Logistics skall vara den ledande 
affärspartnern i Norden inom 3PL

Vår ambition är att det som Orio står för ska upplevas som så 
attraktivt och värdeskapande att Orio är det självklara första valet – 
inte bara för våra nuvarande och nya kunder utan också för våra ägare, 
medarbetare, arbetsmarknaden och andra intressenter.

Kärnvärden och värderingar 
Våra kärnvärden ger oss vår gemensamma värdegrund och identitet 
och är en viktig grundsten i vårt agerande, i vår affärsverksamhet 
och i vårt förverkligande av våra långsiktiga mål och ambition. Våra 
kärnvärden talar även om vad vi står för – nu och i framtiden – och våra 
grundläggande värderingar.

ORIOS KÄRNVÄRDEN: 

Nyfikenhet
Med ena foten i vårt arv och vår historia och den andra i framtiden 
söker vi i varje situation efter de bästa och smartaste lösningarna. Vi 
utnyttjar vår erfarenhet för att våga utmana såväl våra kunder som 
interna uppfattningar, strukturer och processer för att utvecklas.

Vi drivs av en gedigen nyfikenhet och ett starkt fokus på våra kunders 
affär och deras vardag. Vi lyssnar till våra kunder och utforskar ständigt 
nya sätt att ge dem lösningar som inte bara gagnar dem bäst utan 
också överträffar vad de har väntat sig. Det som är viktigt för våra 
kunder är det som är viktigast för oss.

Pålitlighet
På Orio håller vi alltid det vi lovat och vi är alltid tydliga i det vi säger. 
Vi ser till att utnyttja vår erfarenhet och kunskap och hålla en konstant 
hög nivå vad gäller våra prioriteringar, våra leveranstider och vår 
kvalitet. Servicekänslan finns inbyggd i vår historia och genom att visa 
omsorg och noggrannhet i varje liten detalj uppfattas vi alltid som en 
trygg och pålitlig partner för våra kunder.

Engagemang
Att arbeta på Orio handlar om att vara villig att ta ansvar, för kundernas 
affär, för servicenivåer likaväl som för hållbarhet, resursanvändning 
och kvalitet. Med utgångspunkt i erfarenhet och kunnande, tar vi egna 
initiativ och är proaktiva och delaktiga i de små detaljerna såväl som i 
de större övergripande situationerna. Det handlar om viljan att leverera 
och att ge det lilla extra för att skapa trygghet och nöjda kunder.
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0.4

Hälsa och säkerhet
Det är vår övertygelse och ambition att all arbetsrelaterad ohälsa 
och skador kan förebyggas. 

Orio värnar om varje anställds hälsa och säkerhet. Vi utformar därför 
processer och arbetsplatser med hänsyn till de anställdas 
förutsättningar. 

Det är alla medarbetares, konsulters, samarbetspartners 
och besökares ansvar att följa gällande lagar, avtal och 
regler beträffande arbetsmiljön. Systematik i ledarskap, 
planering, kompetensutveckling och intern kontroll av alla 
arbetsmiljörelaterade aktiviteter är våra verktyg för att se till att så 
sker. Ständig förbättring av arbetsmiljön är alla medarbetares 
ansvar. 

Orio har en både lång och väl utvecklad tradition av 
skyddsverksamhet. Vi har en nollvision vad gäller arbetsrelaterade 
olyckor och arbetet med att bygga och förvalta en gedigen 
säkerhetskultur sker därför kontinuerligt. 

Friska medarbetare är något vi alla vinner på. Det är inte bara 
positivt för individen utan vi är också övertygade om att 
medarbetare som mår bra bidrar till verksamheten med energi och 
engagemang. Det är viktigt att vi som arbetsgivare ser till att 
förutsättningar för detta finns i form av stödjande åtgärder. 

Orio är en drog- och alkoholfri arbetsplats 
Då vi vill arbeta för ett sunt arbetsklimat, främja våra medarbetares 
hälsa samt förebygga tillbud och olyckor är det inte tillåtet 
att använda, försälja eller distribuera alkohol och droger på 
arbetsplatsen. 

Chefer och arbetsledare har det formella arbetsgivaransvaret. Det 
innebär att de har ansvar att ingripa om påverkan av alkohol och 
droger skulle förekomma, men de ska även ta initiativ till åtgärder 
om begynnande missbruk upptäcks. Det åligger även medarbetaren 
att ta initiativ till åtgärder om droger eller missbruk misstänks även 
om arbetsledningen är ytterst ansvarig för att dessa genomförs. 
Den medarbetare som lider av någon form av missbruksproblematik 
ska dock själv ta ansvar för sitt eget tillfrisknande och ställa upp på 
ingångna överenskommelser. 
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0.5

Människor
Mänskliga rättigheter
Orio stödjer och följer FN:s Global Compact, ett fördrag som bygger 
på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot 
korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner 
om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag samt Riodeklarationen om miljö 
och utveckling. 

Lika möjligheter för alla 
Vår övertygelse är att kvinnors och mäns samlade kompetenser 
säkerställer företagets framgång. Detta ska uppnås genom att kvinnor 
och män ska ha lika möjlighet till anställning, utbildning, befordran 
och utveckling i arbetet. Det ska inte finnas obefogade löneskillnader 
mellan kvinnor och män för likvärdigt arbete. Dessutom ska 
förvärvsarbete kunna förenas med föräldraansvar. Vi strävar efter en 
jämnare fördelning av kvinnor och män. 

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter utifrån sin kompetens, 
erfarenhet och prestation oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, politiska åsikter, 
fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller andra faktorer.

Vi respekterar varandra 
Alla medarbetare ska behandlas med respekt. Vi accepterar inte någon 
form av kränkande särbehandling. Med detta avses alla handlingar där 
annan persons integritet angrips verbalt eller fysiskt, till exempel genom 
mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism eller liknande. 

Detta ska uppnås genom att arbetet planeras och organiseras så att 
kränkande särbehandling förebyggs, att den som blir utsatt känner sig 
trygg med sina möjligheter att säga ifrån samt att den som ser någon 
annan bli utsatt för negativt präglade handlingar också säger ifrån.

Var en ansvarstagande chef 
Alla chefer ansvarar för att leda verksamheten vägledda av vårt uppdrag, 
vår vision, våra kärnvärden samt våra värderingar i enlighet med 
uppförandekoden. Chefer är förebilder och då deras agerande sätter 
standarden för vårt arbetssätt och förhållningssätt, ansvarar de för att 
föregå med gott exempel. För att uppnå fastställda verksamhetsmål 
ansvarar chefen för att göra prioriteringar och utarbeta målsättningar 
samt se till att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. Varje 
chef har ansvar för att definiera förväntningar på arbetsresultat och 
kompetenskrav samt kommunicera detta till sina medarbetare. 

Med en personlig, aktiv och synlig ledningskultur ska medarbetarna 
sättas i fokus. Alla medarbetare ska se sin roll i helheten och känna 
sig motiverade att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter och sin 
kompetens. 
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Kunder och leverantörer
Vårt ansvar för en hållbar kedja  
Vår ambition att bedriva ett långsiktigt hållbart företagande rymmer 
ett socialt ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikor-
ruption. Ett ansvar som vi ser omfatta såväl vår egen verksamhet som 
våra leverantörers.

Orio ska vara förstahandsvalet som samarbetspartner vad gäller 
tillhandahållandet och distributionen av bilreservdelar och teknik- 
och logistiktjänster som skapar värde för våra ägare och kunder. Vi är 
kundfokuserade med en tydlig drivkraft att överträffa ägares/kunders 
förväntningar, nu och i framtiden. För detta krävs betydligt mer än att 
kunna tillhandahålla rätt produkt till rätt pris och service. Det handlar 
om förväntningar på oss att bedriva ett hållbart företagande som 
bygger på en genuin trovärdighet i vårt agerande som samhällsaktör. 
Det ställer också stora krav på oss vad gäller att kunna tillgodose 
ett effektivt brukande av våra resurser samtidigt som verksamheten 
bedrivs med hänsyn till affärsetik och miljö. 

Ansvar och samverkan med leverantörer 
Vår verksamhet är inköpsintensiv med ett stort och brett 
produktsortiment från ett stort antal leverantörer runtom i världen. 
Sedan många år tillbaka ställer vi grundläggande krav på social, 
affärsetisk och miljömässig hänsyn i inköpsvillkoren gentemot vårt 
leverantörsnätverk. Jämte självklara krav på att bedriva en verksamhet 
som följer relevant lagstiftning, gäller OECD:s riktlinjer som ramverk 
för hur vi och våra leverantörer förväntas agera. Leverantörer ska 
därmed tillförsäkra sina anställda villkor enligt kollektivavtal, eller 
villkor enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal 
som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 
aktuella branschen. Om arbetet utförs under sådana förhållanden att 
svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska leverantören minst tillförsäkra 
sina anställda villkor i enlighet med ILO:S kärnkonventioner.

Affärsetik
Vi engagerar oss bara i affärsverksamhet som överensstämmer med 
nationella lagar och som är i enlighet med vår uppförandekod. 

Vi accepterar eller erbjuder aldrig mutor, dolda ersättningar, olagliga 
eller otillbörliga förmåner eller andra former av korruption. Förbjudna 
förmåner kan omfatta kontanter, gåvor, nöjesresor eller tjänster av 
annan natur. 

Om det finns något tvivel om en förmån är tillåten eller inte ska 
medarbetaren rådfråga sin chef eller avstå. 

Vi fattar inga affärsbeslut utifrån personliga intressen eller relationer. 
Vi måste undvika personliga intressen i företag som är kunder, 
leverantörer eller andra samarbetspartners till Orio och som kan leda 
till en intressekonflikt med Orio. Informera din chef om personliga 
relationer som kan innebära en intressekonflikt. 

Vi vill bygga förtroendefulla relationer med våra samarbetspartners 
och följer därför de regler för upphandling och försäljning som finns 
inom Orio. 

Vi följer gällande lagar och förordningar samt interna policies och 
regler. Varje medarbetare har ett eget ansvar att hålla sig informerad 
om vad som är relevant för det dagliga arbetet. 

Konfidentiell information om Orios verksamhet, mål och strategier får 
inte föras vidare till personer utanför företaget. 
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0.8
Kommunikation  
och informationssäkerhet
Öppen och proaktiv kommunikation 
Orio omges av en rad intressentgrupper som på olika sätt påverkar 
och påverkas av vår verksamhet. En tydlig och öppen dialog 
samt transparens är grundläggande för att löpande utveckla 
intressentdialogen. 

Kommunikation är för oss en förutsättning för att skapa engagemang 
och intresse hos dessa grupper. Orios varumärke och strategi 
tydliggörs och utvecklas genom att alltid aktivt driva en öppen 
kunskapsdelande dialog. 

Följande standarder gäller för både vår interna och externa 
kommunikation: 

Relevans: Relevant information kommuniceras och skapar en dialog 
som hjälper oss att identifiera väsentliga frågeställningar. 

Väsentlighet: Kommunikationen ska anpassas efter varje 
intressentgrupps behov och intressen. 

Transparens: Öppen, ärlig och proaktiv kommunikation i rätt tid 
som leder till tillförlitlig information som håller alla intressenter 
informerade. 

Utvecklande: Vi utvecklar kontinuerligt intressentdialogen med syfte 
att skapa förtroende och långsiktiga relationer. 

Orios intressentergrupper
Det är viktigt för oss att ha en regelbunden dialog med våra viktigaste 
intressentgrupper i huvudsak: 

• Ägare

• Kunder

• Medarbetare

• Fackliga organisationer 

• Leverantörer

• Lokalsamhället

Kommunikation i olika kanaler 
Vi anser att kommunikation av information måste hanteras varsamt 
för att skydda och stödja Orios verksamhet och varumärke och 
har samtidigt förståelse för att sociala medier har förändrat det 
kommunikativa landskapet. 

Kommunikation i dessa kanaler innebär både för- och nackdelar då 
det som kommuniceras potentiellt kan få väldigt stor spridning. Detta 
gäller såväl positiva nyheter och information som negativa nyheter och 
kritik. Vår utgångspunkt är att bejaka Orios medarbetare möjligheten 
att aktivt ta del av och synas i olika sociala nätverk som är av betydelse 
för Orio och medarbetarnas yrkesmässiga kompetens. Att synas och 
nätverka medför positiva effekter. 

Vi måste alltid noga överväga när vi använder sociala medier och får 
aldrig sprida information om Orio som inte är avsedd för allmänheten. 
Reflektera alltid över innehållet i det du skriver och se till att det alltid 
uppfyller Orios uppförandekod och gällande riktlinjer, policies och 

regler.

Planerade beslut och aktiviteter med en potentiell medial 
inverkan och konsekvenser för Orios anseende ska informeras till VD i 

god tid. Frågor eller önskemål om intervjuer från journalister eller 
andra mediala representanter rörande Orio ska hänvisas till VD. 

Vi har valt att samla all information kring kommunikation i sociala 
medier i en socialmediapolicy. Syftet med denna policy är att 
medarbetarna ska kunna erhålla riktlinjer vid användande av sociala 
medier.  

Informationssäkerhet 
Företagsinformation är en av våra viktigaste tillgångar och hanteringen 
av den, fysiskt och digitalt, är en viktig del i arbetet med Orios 
varumärke. 

Varje medarbetare på Orio ansvarar för att skydda konfidentiell 
information avseende Orio, företagets produkter och verksamheter, 
däribland finansiella resultat, affärs- och marknadsstrategier, 
affärsplaner, affärsprocesser, teknik och system. 

Medarbetare och andra som utför tjänster å Orios vägnar är förpliktade 
att underteckna bindande sekretessavtal, som gäller oavsett vilken 
anställnings- eller leverantörsstatus personen i fråga har inom 
företaget. 

Utgångspunkter i vårt arbete med informationssäkerhet är: 

• Lagar, förordningar och föreskrifter

• Orios egna krav

• Avtal
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Miljö och företagsresurser
Vårt arbete inom miljöområdet bedrivs utifrån koncernens två 
aspekter av inre respektive yttre miljö. Den inre miljön avser 
miljöarbetet inom ramen för verksamheten vid samtliga enheter och 
ligger inom vår egen kontroll. Det innebär att vi själva direkt kan styra 
och minska den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Styrande för 
detta arbete är koncernens miljöpolicy, enligt vilken vi åtar oss att 
ständigt minska vår miljöpåverkan. Detta ska uppnås genom:  

• Hög medvetenhet om miljöfrågor

• Proaktivt införande av effektiva åtgärder för att minska 
vår miljöpåverkan

• Minskat slöseri med resurser och säkerställande av 
lagefterlevnad

Att hushålla med resurser inkluderar att använda företagets resurser 
med omsorg. Vi ådrar oss endast kostnader som är nödvändiga för 
verksamheten, och IT-resurser och andra resurser såsom e-post, 
internet, (mobil-) telefoner, bärbara datorer, kopierings-, skannings- och 
utskriftsutrustning samt tjänstefordon ska användas i privat syfte med 
största återhållsamhet. 

Den yttre miljön avser miljö- och hållbarhetsarbetet som koncernen 
bedriver gentemot leverantörer, främst i form av de transport- och 
förpackningslösningar som vi använder i vår verksamhet. Det handlar 
om en indirekt miljöpåverkan där vår största möjlighet att påverka 
främst sker genom urvalskriterier och tydliga krav på miljöhänsyn i 
affärsrelationen gentemot leverantörer och samarbetspartners. 

Rapportering av incidenter
Varje medarbetare uppmuntras och förväntas rapportera 
lagöverträdelser och handlingar som strider mot denna 
uppförandekod. 

Rapportering ska i första hand ske till närmaste chef eller, om det  
inte är möjligt, till VD eller Orios styrelseordförande. 

Orios whistleblower-policy säkerställer att detta kan ske på ett för den 
anställde tryggt sätt utan risk för att på något sätt hamna i trångmål.

0.9/1.0
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