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Våra värderingar lägger grunden 
 
Rejlers har varit verksamt som teknik-
konsultbolag i över 70 år. Vi arbetar idag med att 
leverera tekniska konsulttjänster till kunder 
inom områdena; bygg- och fastighet, energi, 
industri och infrastruktur. Vår verksamhet ställer 
stora krav på oss att agera som ett ansvarsfullt 
företag. 

 
I Rejlers uppförandekod beskriver vi de krav 

vi har på vårt eget agerande och uppförande. 
Den omfattar styrelse, ledning och alla 
medarbetare. Vi förtutsätter även att den 
respekteras av våra kunder och 
samarbetspartners. 

 
Vårt sätt att vara på Rejlers tar sin 

utgångspunkt i våra värderingar: pålitlig, 
framgångsrik, personlig och hälsosam. 

 
 

 
 
 

Pålitlig är Rejlers bland annat genom att våra 
medarbetare strävar efter att leverera mer än 
vad kunden förväntar sig. Våra spetskompetenta 
tekniker ger Rejlers varumärke en unik 
kvalitetsstämpel och vi ska alltid leverera i tid. 

 
Framgångsrika blir vi bland annat genom att 
våga ta plats och tävla. Vi ryggar inte för 
jämförelser på marknaden och vi har viljan och 
energin att ständigt förbättras. 

 
Personlig är vår verksamhet genom att vi på 
Rejlers vågar vara oss själva. Vi bryr oss. Vi har 
lätt till skratt. Vi har hand om företaget, 
kunderna, varandra och oss själva. 

 
Ett hälsosamt företag bildar och upprätthåller vi 
tillsammans. Inom Rejlers har vi skapat bästa 
möjliga förutsättningar för att våra medarbetare 
ska kunna sköta om sin hälsa. Vi verkar också för 
att företaget i alla lägen behåller en sund 
ekonomi. 
 

 

Affärsetiska principer  
 
Rejlers affärsverksamhet världen över baseras 
på en hög etisk standard. Vi gör affärer inom 
ramarna för lagar, förordningar och 
internationella konventioner i varje land där vi är 
verksamma. 

 
Vi är pålitliga och ärliga i samspelet med våra 

kunder och lever upp till ingångna avtal och 
åttaganden. Våra kunder ska känna trygghet och 
vi strävar alltid efter att den gemensamma 
affären ska bli så framgångsrik som möjligt. 

 
På Rejlers tolererar vi inte maktmissbruk, 

nepotism eller någon form av korruption. Rejlers 
medarbetare ska inte engagera sig i aktiviteter 
som kan leda till intressekonflikter eller utnyttja 

relationer med kunder för egen vinning. I vårt 
umgänge med kunder, underentreprenörer, 
leverantörer och andra intressenter iakttar vi 
därför stor försiktighet om vi i kontakt- eller 
relationsfrämjande syfte erbjuder förmåner eller 
aktiviteter av olika slag. 

 
Rejlers tar inte partipolitisk ställning. Vi ger 

inte ekonomisk eller annan typ av stöd eller 
hjälp till enskilda politiker eller politiska partier.  

 
Rejlers medarbetare ska hålla information 

och affärshemligheter som rör Rejlers 
nuvarande och framtida affärsverksamhet strikt 
konfidentiellt. 
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Mänskliga rättigheter 
 
Rejlers stödjer och respekterar de tio principer 
avseende mänskliga rättigheter som finns i FNs 
Global Compact.  

 
Alla medarbetare på Rejlers ska behandlas 

med respekt och värdighet. Vi verkar för att alla 
medarbetare ska behandlas lika och ges samma 
möjligheter oavsett kön, etniskt eller nationellt 
ursprung, religion, ålder, sexuell läggning eller 
politisk uppfattning.  

 
För Rejlers är medarbetarnas hälsa en 

prioriterad fråga. Förutsättningar ska ges för att 

medarbetarna ska må bra både på jobbet och på 
sin fritid. Vi ska verka för en god arbetsmiljö 
inom företaget. Ohälsosamma fysiska och 
psykiska belastningar ska minimeras.  

 
Medarbetare på Rejlers ska inte utsättas för 

någon form av mental eller fysisk bestraffning, 
hot eller trakasserier. Rejlers accepterar inte 
barnarbete eller andra former av obligatoriskt 
eller tvångsarbete och kommer att arbeta med 
våra leverantörer för att säkerställa detta 
bibehålls i vår leverantörskedja.  

 
 
 

Miljöansvar  
 
De stora miljövinsterna med Rejlers verksamhet 
uppstår när vi hjälper våra kunder att 
effektivisera, modernisera och automatisera sin 
infrastruktur och sina processer. Det kan handla 
om alltifrån energibesparingar och materialval i 
våra byggnader till utvecklingen av förnybar 
energiproduktion och en hållbar infrastruktur. 

 
Våra medarbetare ska ha insikt om miljöns 

betydelse och verka för att följa internationella 
och nationella miljömål. Medarbetarna på 

Rejlers ska även bidra med sin kunskap och 
tillsammans med våra kunder göra val som 
bidrar till en hållbar utveckling. 

 
Rejlers uppdrag, från idé till utförande, 

planeras och styrs med avseende på kvalitet och 
miljö. Rejlers bedriver även ett arbete för att 
minimera vår direkta miljöpåverkan i de egna 
kontorsmiljöerna och när vi reser. 

 

 
 

Ansvar och efterlevnad 
 
Det är varje ledare på Rejlers ansvar att se till att 
både innehållet och andan i detta dokument 
kommuniceras, förstås och efterlevs inom 
organisationen och av Rejlers samarbetspartners 
och kunder. Ansvaret är en fråga för 
koncernledningen och ledningen på alla nivåer 
fram till medarbetarna. Ledare inom Rejlers ska 
föregå med gott exempel och visa vägen. 

Efterlevnaden av uppförandekoden följs 
fortlöpande upp som en naturlig del av den 
vanliga verksamheten. Upprepade avvikelser 
från uppförandekoden kan leda till lämpliga 
korrigerande åtgärder. 
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