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En hållbar framtid
En av de stora utmaningarna i vår tid är att vi måste börja ta 
hand om vår planet. På PAAB tar vi vårt ansvar och förstär-
ker vår inriktning i miljö- och hållbarhetsfrågor.
Utmaningarna är många där vi ska stärka vår konkurrens-
kraft på marknaden.  Krav från ägare och kunder samt lag-
krav är några av de faktorer vi måste förhålla oss till.
Vi tror på hållbarhet genom hela processen, från projektering 
till leverans och idrifttagning hos kund. Våra produkter och 
lösningar ska vara framtagna för att hålla över lång tid. Ur ett 
miljöperspektiv, ett socialt och ekonomiskt perspektiv.  

Om oss
Sedan PAAB grundades 1968 har vi hjälpt våra kunder 
med processautomation och processinstrumentering inom 
industri- och miljöapplikationer. Målmedvetet har vi satsat 
på högsta kvalitet och det senaste inom mättekniken vilket 
resulterat i att vi kan erbjuda flexibla och effektiva lösningar 
till konkurrenskraftiga priser. För oss är kvalitet även god 
service. Tack vare lång erfarenhet och bred kunskap process-
industri och VA, har vi möjlighet att finnas med hela vägen, i 
utförande av projektering, installation, idrifttagning och vid 
service av våra produkter.



Kvalitet
För oss betyder kvalitet att de produkter och lösningar vi säljer ska hålla länge, långt bortom garantitiden. När produkterna efter 
många års hårt arbete slitits ut, då ska de gå att reparera.  Det är inte bara bra för miljön, utan även för ekonomin. Flera av våra 
produkter har varit i drift i tuffa industriförhållanden sedan tidigt 80-tal.



Installation och service
Vårt företag är registrerat hos ID06 för att främja sund konkurrensen och bidra till tryggare arbetsplatser. All personal hos PAAB 
som utför arbete på byggarbetsplatser innehar ID06-kort. 
Gällande arbeten och kundbesök hos industrier genomgår vår egen och inhyrd personal löpande relevanta säkerhetsutbildningar 
(t.ex. SSG). 



Leverantörer
Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra samarbetspartners. För oss är det också viktigt att våra leverantörer följer 
humanitärt och miljömässigt uppsatta krav för arbetsförhållanden, dessa krav återfinns i vår Code of Conduct. 



Hållbarhet och säkerhet
Vi erbjuder produkter som är resurssnåla, miljömässigt önskvärda, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att erbjuda. 
Våra produkter och lösningar för miljöanalys och processreglering medför att vi aktivt bidrar till minskade utsläpp, effektivare 
processer och en säkrare arbetsmiljö. 
Våra silosäkerhetssystem, produkter för vätskeanalys och flödesmätning samt våra trådlösa lösningar med batteridrift och solcell 
är typiska produkter som bidrar till ett hållbart samhälle.

Mätstation med trådlös signalöverföring, solcell och 
batteri, installerad för fjärrövervakning av flöde i öppen 
kanal



Miljömässig hållbarhet
Vi på PAAB ska förse våra kunder med produkter, lösningar och tjänster som hjälper till att styra mot ett hållbart samhälle.  
Vi ska uppfylla våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp och miljöanpassning. Vi ska miljöanpassa 
verksamheten i alla led och följa miljölagstiftning och övriga krav.



Transporter och möten
Vi arrangerar själva upphämtning av gods från våra leverantörer runt om i världen för att i möjligaste mån samordna leveranser och  
minimera antalet leveranstillfällen. Det ger oss både miljömässiga och ekonomiska vinster. Till våra kunder samordnar vi leveranser 
där det accepteras av kund.
Vi använder oss av väletablerade transportörer som har en modern transportflotta, som strävar efter mindre miljöpåverkan och 
följer svenska lagar och avtal med bra arbetsvillkor för sina anställda. 
Vi effektiviserar vårt resande med tjänstebilar. Vårt mål är att maximera antalet kundbesök för varje resa för att minimera 
upprepande besök till samma geografiska läge.
Där det är praktiskt möjligt uppmuntrar vi till tågresor för att minimera belastningen på miljö och ekonomi. Vårt mål är att våra 
tjänstebilar ska vara helt eller delvis elektriska. Arbetet är påbörjat och redan idag finns den första elhybridbilen bland våra 
tjänstebilar.
Vi försöker minska vårt resande och förespråkar digitala möten. Vi har tidigare gjort investeringar i digitala verktyg för att skapa 
goda förutsättningar för en naturlig omställning.



Sortering av avfall
Vi källsorterar vårt avfall i vår egen verksamhet. Plast, elektronik, batterier och kemiska produkter sorteras separat och körs till 
miljöstationen. Kartong, papper och hushållssopor sorteras även separat och hämtas av kommunens upphandlade företag för 
avfallshantering.



Ekonomisk hållbarhet
PAAB är ett företag som med lång erfarenhet från mätinstrument och processautomation värnar om både långsiktiga relationer 
och långlivade lösningar. Bolaget är privatägt av två familjer. Stabiliteten i ägandet värnar både om långsiktighet i verksamheten 
och en trygghet för kunder, leverantörer och anställda. Ägarna sitter även i bolagsstyrelsen och har direkt kontakt med den 
operativa verksamheten. Vi är stolta över att tillhöra en organisation med stark soliditet, därmed står vi starka inför konjunkturför-
ändringar. Ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten för att vi ständigt ska vara i framkant i utvecklingen, såväl när det 
gäller digitala arbetssätt som produktutveckling och miljöanpassning. Kollektivavtal finns självklart för våra anställda.

Som anställd hos oss kan du lita på att vi betalar pensioner och andra försäkringar, en marknadsmässig ersättning och erbjuder en 
långsiktig, jämlik och trygg anställning. Vi tror på mångfald som en viktig del i en organisations välmående när det gäller att ta till-
vara alla anställdas kompetenser och erfarenheter. Professionalitet och hög kvalitet är våra grundvärderingar bland alla anställda. 
Alla är viktiga i pusslet!

Anställda som har en position där de kan exponeras för mutor och liknande oegentligheter stöttas genomvår egen Code of Conduct 
där vi säkerställer ett korrekt agerande i olika situationer. Vi strävar efter att vara en frisk och attraktiv arbetsplats, detta genom att 
erbjuda generösa hälsofrämjande aktiviteter och förmåner.
Investeringar sker ansvarsfullt. Hållbarhetsaspekten beaktas alltid vid materiella investeringar. Finansiella investeringar sker med 
ett etiskt ställningstagande där god tillväxt ger förutsättningar för en välmående organisation.

Vårt företag rapporterar och betalar rätt skatt i rätt tid och bidrar därmed till samhället som vi är en del av. Vi samarbetar inte med 
partners som inte delar denna syn. Genom att acceptera vår Code of Conduct säkerställs att våra leverantörer arbetar med arbets-
miljö och antikorruption som går i linje med våra krav och som vi därmed kan stå upp för mot våra kunder och intressenter.



Social hållbarhet
Syftet med CSR (Corporate Social Responsibility) är att man som företag ska bidra till samhället på ett positivt sätt. Vi väljer att ta 
vårt sociala ansvar genom ett antal olika aktiviteter som ställer krav på oss själva och våra samarbetspartners samt bidrar till vår 
omgivning på ett positivt sätt.

Arbetsmiljö
Att arbeta hos oss ska upplevas som 
positivt, utvecklande och trivsamt och 
det är allas ansvar att värna om en god 
arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av 
kränkande särbehandling och trakasserier 
och tolererar inte att sådana förekommer 
på vår arbetsplats.
Vårt bolag består av medarbetare vars 
arbetsmiljö ska präglas av en god atmos-
fär och delaktighet. Vi ska tillsammans 
verka för en stimulerande arbetsmiljö 
samt behandla varandra med omtanke 
och respekt. Hos oss är det viktigt att vi 
kontrollerar arbetsmiljöregler som berör 
verksamheten och att de följs. Målet är 
en skadefri verksamhet där faror och ris-
ker för ohälsa i arbetet uppmärksammas 
och åtgärdas effektivt.

Folkhälsa och rörelse
Vi tror att alla människor mår bättre och 
är friskare av ett aktivt liv i rörelse. Vi 
erbjuder både sjukvårdsförsäkring och ett 
generöst friskvårdsbidrag som vi upp-
muntrar personalen till att nyttja.
Vi erbjuder personalen förmånscykel, då 
vi uppmuntrar personalen att cykla mer. 
Att vara en ”cykelvänlig arbetsplats” är 
en del i att förespråka god folkhälsa och 
rörelse, men även en del i att minska 
vår totala påverkan på miljön då cykel 
är ett fortskaffningsmedel med minimal 
miljöpåverkan.

Mångfald
Med mångfald på arbetsplats menas 
arbetstagare av olika etnisk och kulturell 
bakgrund, kön, åldrar, sexuell läggning, 
funktionsnedsättningar mm. Mångfald 
för oss handlar om att nyttja de kompe-
tenser som finns på marknaden och att 
kombinera erfarenhet med nytänkande. 
Vi är och vill vara en inkluderande arbets-
plats där varje enskild individ accepteras 
och uppskattas för vad den är.
Vi har som målsättning att på bästa sätt 
tillvarata alla våra mänskliga tillgångar för 
att uppnå största möjliga produktivitet 
och resurstillväxt för verksamheten obe-
roende av kön, etnicitet, religion och ålder 

Jämställdhet
Att kvinnor och män ska ha samma makt 
att påverka, samma villkor, rättigheter 
och skyldigheter är för oss en självklar-
het. Vi försöker attrahera kvinnor till vår 
bransch som historiskt sätt har varit 
dominerad av män. Det vill vi ändra på. Vi 
tror att det krävs både kvinnor och män 
för att skörda framgång. Jämställdhets-
frågan ska därför beaktas inom områ-
dena rekrytering, arbetsförhållanden, 
föräldraskap, löner och anställningsvillkor.

Code of Conduct
Vi ställer krav på våra leverantörer och 
samarbetspartners genom vår Code of 
Conduct. I dokumentet som accepteras av 
vår samarbetspartner intygas att de upp-
rätthåller en hög nivå gällande arbetsvill-
kor, mänskliga rättigheter, rättighet för 
personal att organisera sig och motver-
kan av barnarbete. I dokumentet ställs 
även krav på en god arbetsmiljö, motver-
kande av diskriminering och korruption, 
efterlevnad av skattelagar och ett stort 
hållbarhetsfokus.

Bidrag till organisationer
Vi stöttar årligen organisationer som vi 
tycker utför ett oerhört viktigt arbete. Vi 
vill att barn ska få växa upp under trygga 
förhållanden, med tillgång till mat och 
vatten, tillsammans med sina familjer. 
Därför har vi valt att stötta organisationer 
som Barncancerfonden och SOS Barnbyar 
med ett årligt bidrag i kampen för detta.



PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred
erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl
processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och  agentur-
produkter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infra-
struktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service 
av alla våra produkter.

0533 150 60

info@paab.com

paab.com


