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Policy för hållbara affärer 
 
Vår vision är att göra skillnad för människor och miljö. Vi är ett värderingsorienterat bolag och vårt sätt 
att göra affärer grundar sig på en tilltro till medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och förmåga 
att tillvarata möjligheter. 
 
Jernhusen är ett statligt ägt fastighetsbolag mitt i transportsystemet. Vi vill bidra till att samhällets mål 
om ett hållbart transportsystem nås. Det gör vi genom att göra det mer attraktivt för fler att välja tåget. 
 
Ett stort mått av ansvarstagande för hållbarhetsfrågorna finns i vår dagliga verksamhet inom såväl 
förvaltning som projektverksamhet. Vi vill bidra till omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle 
och arbetar inom områden som energi, transporter, material och avfall. Inom det sociala 
hållbarhetsområdet lägger vi stort fokus på frågor om trygghet och säkerhet för alla.   
 
Samverkan med andra är en viktig del för att vi ska nå våra mål. Hållbarhet genomsyrar vårt sätt att 
samarbeta med såväl kunder som leverantörer, underleverantörer och andra intressenter. Vi ställer 
stora krav på oss själva, men också på andra vad gäller till exempel krav på skäliga arbetsvillkor. 
 
Vår verksamhet ska bedrivas affärsmässigt med lönsamhet som målsättning för både våra kunder 
och för oss själva. Vi ska alltid ha kunden i fokus, och kostnadsmedvetenhet är ett av våra signum. All 
affärsverksamhet är förknippad med risktagande. Vi arbetar aktivt med att minimera risker, men är 
också beredda att ta väl avvägda och medvetna risker för att skapa ett långsiktigt värde för oss själva, 
våra kunder och våra intressenter.  
 
I varje enskild affär är det en självklarhet att alla lagar och förordningar följs. I många fall har vi egna, 
eller av vår ägare, uppställda krav som går längre än vad tillämpbara lagar stipulerar. För att undvika 
utnyttjande av den särställning som ett statligt ägt bolag kan ha, ska Jernhusen agera ansvarsfullt i 
alla affärsrelationer. Vi arbetar aktivt för att motverka och förhindra korruption. 
 
Jernhusen verkar på en avreglerad järnvägsmarknad. På en marknad i omställning är det särskilt 
viktigt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att förtroendet för Jernhusens agerande 
säkerställs. Därför är det viktigt att Jernhusen stödjer och verkar för en sund konkurrens i alla led. 
Jernhusen är en dominerande aktör på flera av de marknader där bolaget verkar. Det är därför extra 
viktigt för oss att vara transparenta och att kunna visa på att våra erbjudanden håller rätt kvalitet och 
pris, samt att verksamheten drivs på ett effektivt sätt. 
 


