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1. BAKGRUND 
Rejlers AB är ett av Nordens största teknikkonsultföretag. Med vår vision "Home of the learning 
minds" som ledstjärna skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ökad 
inlärning som skapar mervärde för både kunder och medarbetare. Vi tillhandahåller spetskompetens 
inom teknikområden som t.ex. energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vår 
verksamhet ställer stora krav på oss att agera ansvarsfullt i alla situationer. På så sätt är det viktigt 
att vi kan bidra till en hållbar utveckling där affärsetik, åtgärder mot korruption samt arbetet för 
miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden spelar en avgörande roll. Varje dag strävar vi 
efter att bidra till samhället på ett positivt sätt genom att sprida vår kunskap. 

 
 

2. VÄRDEERBJUDANDE 
Vi siktar bortom kundernas förväntningar för att belönas med bestående förtroende. Med vårt 
tekniska kunnande och kompetens inom digitalisering är vi fast beslutna att kombinera kontinuerlig 
innovation med respekt för vår planet och samtidigt tillföra värde till våra kunders verksamhet. Vi 
välkomnar krävande uppdrag och litar på engagemanget hos våra begåvade medarbetare, som är 
övertygade om det alltid finns bättre lösningar. Vi levererar affärsvärde genom årtionden av 
erfarenhet, kombinerad kompetens och marknadsinsikter. 

 
3. SYFTE 
Rejlers uppförandekod syftar till att detaljreglera våra krav och förväntningar avseende vårt 
eget agerande och uppförande, både som företag och som medarbetare. Detta är vårt sätt att 
bidra till hög affärsetik och hållbar utveckling. 

 
4. POLICYPROGRAM 
Denna policy omfattar alla anställda i Rejlerskoncernen, partners och bolagets styrelse. Policyn är 
tillämplig också våra kunder och leverantörer. 

 
5. ANSVARSOMRÅDEN OCH ROLLER 

 

Styrelsen Beslutar om uppförandekoden inom koncernen. 
 

Ordförande Ansvarar för att uppförandekoden finns tillgänglig inom koncernen och för 
att handlingsplaner och rutiner för att koden följs dokumenteras (även i alla 
situationer när den aktuella koden inte följs). 

Utöver styrelsens och vd:s yttersta ansvar är det även varje chefs ansvar att 
se till att innehållet och andan i detta dokument kommuniceras, förstås och 
efterlevs inom organisationen och av Rejlers leverantörer, partners och 
kunder. 

 
Alla medarbetare Alla medarbetare har ett ansvar för att hålla sig uppdaterade kring och leva upp 

till kundkrav, gällande lagstiftning och föreskrifter liksom kraven i denna 
uppförandekod. Alla överträdelser ska rapporteras till ledningen eller i 
visselblåsarsystemet. 
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6. ÖVERGRIPANDE MÅL 
Målen för denna policy är att klargöra och att fastställa det ansvarsfulla agerande som koncernen 
definierat så att de som omfattas av policyn agerar i enlighet med policyn och undviker icke 
godtagbara ageranden och beslut. 

Vår uppförandekod bygger på våra värderingar: 

Open source culture 
Med en kultur där vi lär oss, delar med varandra och är nyfikna blir Rejlers en samlingsplats 
för nya sätt att hitta kunskap. Oavsett hur länge du har varit hos företaget måste du 
vidareutveckla dina kunskaper varje dag. 

Love the challenge 
Alla starka varumärken behöver rätt bränsle för att nå framtiden. Vår ambition att nyfiket 
ta oss an stora, aldrig tidigare skådade utmaningar, passar perfekt till denna trend. 

Brilliant networks 
Som utgångspunkt för att leva upp till vår vision behöver Rejlers ta väl hand om och ständigt 
utveckla dynamiska partnerskap som präglas av mångfald och innovation. Detta gäller både 
inom och utanför vårt företag. 

 
7. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Rejlers stöder och respekterar de tio principerna om mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact: 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter. 
2. Se till att företaget inte är delaktigt i brott mot de mänskliga rättigheterna. 
3. Upprätthålla föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 
4. Avskaffa alla former av tvångsarbete. 
5. Avskaffa barnarbete. 
6. Avskaffa diskriminering avseende anställning och yrke. 
7. Stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar. 
8. Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar. 
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
10. Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. 

 
8. AFFÄRSETISKA PRINCIPER 
Rejlers affärsverksamhet över hela världen bygger på höga etiska standarder. I varje land där vi är 
aktiva gör vi affärer inom ramen för lagar, förordningar och internationella konventioner. 

Vi är pålitliga och ärliga i vår interaktion med kunderna och lever upp till de avtal och åtaganden vi 
har ingått. Våra kunder ska känna sig trygga och veta att vi alltid gör vårt yttersta för att vår 
gemensamma affärssatsning ska bli så framgångsrik som möjligt. 

Rejlers deltar inte i eller stöder några korrupta åtgärder. Vi accepterar inte några leverantörer 
eller  samarbetspartners som erbjuder mutor och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder om 
sådant beteende upptäcks. 

Hos Rejlers tolererar vi inte maktmissbruk eller någon form av korruption. Rejlers anställda och 
samarbetspartners ska inte: delta i aktiviteter som leder till intressekonflikter; eller utnyttja 
relationer med kunder för egen vinning. I våra interaktioner med kunder, underleverantörer, 
leverantörer och andra intressenter ska vi således iaktta stor försiktighet vad gäller att erbjuda 
olika slags fördelar eller aktiviteter för några kontakt- eller relationsbefrämjande syften. 
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Rejlers intar inte någon partipolitisk ståndpunkt. Vi ger inte ekonomiskt eller annat stöd eller stöd till 
enskilda politiker eller politiska partier. 

Rejlers medarbetare och samarbetspartners ska upprätthålla strikt sekretess vad gäller 
information och affärshemligheter avseende Rejlers nuvarande och framtida 
affärsverksamhet. 

 
 

9. ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSPOLICY 
Rejlers arbetar för att skapa säkra och hälsosamma arbetsvillkor, vilket innebär att vi bland annat 
kommer att uppfylla följande krav: 

– Ohälsosam fysisk och psykisk stress ska minimeras 
– Säkerhetsåtgärder för att förebygga olyckor och andra branscholycksfall 
– Möjlighet att arbeta i olika arbetsställningar. 
– Möjligheten att påverka sin egen situation avseende utformningen av sin arbetsplats och 

planeringen av sitt arbete. 
– Acceptera skillnader mellan kultur, kön, inriktning och religiös tillhörighet 

Bra ledarskap och väl fungerande samarbete mellan arbetsgivaren och de anställda är väsentligt för 
att skapa goda arbetsrelationer och att kontinuerligt kunna förbättra välbefinnandet och 
säkerheten på arbetet. 

Det är arbetsgivaren som ytterst ansvarar för företagets arbetsmiljö. 

Chefer hos Rejlers, som har den praktiska möjligheten att påverka verksamheten i organisatoriskt 
och ekonomiskt hänseende, har ett centralt ansvar för insatser för att skapa en god arbetsmiljö. 
De som ansvarar för arbetsmiljön är skyldiga att hålla sig uppdaterade om gällande lagstiftning, 
föreskrifter, beslut och avtal, relevanta ändringar i standarder och avtal och agerar proaktivt och i 
enlighet med dem för att säkerställa att Rejlers uppfyller sina åtaganden. Anställda förväntas 
också rapportera potentiella brister i ledningssystemet och osäkra omständigheter de möter på 
arbetet. Rejlers som arbetsgivare försöker aktivt antingen eliminera den osäkra eller stressande 
faktorn eller minimera effekterna av sådana omständigheter. 

Medarbetarna har ett ansvar att aktivt påverka och delta i arbetsmiljöarbetet. 

Hälsa är en prioriterad fråga för Rejlers. Förutsättningar ska tillhandahållas för att främja 
välbefinnande både i och utanför arbetet. 

Det ska finnas en policy och handlingsplan på plats hos varje segment på företaget för hur man kan 
förebygga och agera mot alkohol, narkotika eller annat missbruk bland de anställda. 

 
10. FÖRENINGSFRIHET 
Rejlers respekterar allas rättigheter till att: grunda och/eller gå med i ett fackförbund som tillvaratar 
ens intressen som anställd; och vara organiserad så att kollektiva eller individuella förhandlingar är 
möjliga. Vi respekterar även rätten att avstå från att vara medlem i en fackförening. 
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11. MOTVERKA DISKRIMINERING 
Som arbetsgivare med ansvar för arbetsplatsen ska Rejlers präglas av respekt för individen. Hela 
organisationen ska genomsyras av vår grundläggande inställning till alla människors lika värde och 
rätten till likabehandling. 

T.ex. avseende inflytande och ansvar, utformningen av arbetsplatsen, kontinuerlig yrkesutveckling 
och löneutveckling, ska de sätt på vilka vi agerar gentemot våra medarbetare och 
samarbetspartners vara oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan övertygelse, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Detsamma gäller för 
rekrytering. När vi rekryterar nya medarbetare ska vi alltid sträva efter att öka mångfalden. 

Hos Rejlers förväntar vi oss att våra chefer följer gällande lagar mot diskriminering. T.ex. beslut 
avseende utnämningar, löner, befattningar, befordringar, disciplinära åtgärder, 
uppsägningar och arbetsförhållanden ska baseras på människors förmåga och/eller framföranden 
och inte på irrelevanta personliga faktorer. 

Denna policy är ett styrdokument för alla typer av diskriminering där en individs handlings-, alternativ 
eller personliga integritet kränks. Antidiskrimineringsinitiativ ska vara en naturlig och 
integrerad del av all verksamhet hos Rejlers, där företagets chefer har ett särskilt ansvar för att 
detta genomförs. 

 
12. MILJÖPOLICY 
Den främsta miljöpåverkan förekommer i våra uppdrag när vi bistår våra kunder. Detta ger oss i sin 
tur även en fantastisk möjlighet att hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål genom att alltid erbjuda en 
djup kunskap om hållbarhetspåverkan av våra lösningar. Sådana vinster kan t.ex. vara allt från 
energibesparingar och överlägsna materialval i våra konstruktioner, till utveckling av förnybar 
energiproduktion och hållbar infrastruktur. 

Våra medarbetare och samarbetspartners ska ha insikt i miljöns betydelse och ska arbeta för att 
bidra till Rejlers mål samt säkerställa att internationella och nationella miljö- och hållbarhetsmål 
uppfylls. Vi ska även bidra med vår kunskap och tillsammans med våra kunder göra val som 
främjar hållbar utveckling och förhindrar negativ miljöpåverkan. 

Rejlers arbetar systematiskt med miljöstyrning genom att kontinuerligt bedöma miljöaspekter och 
mäta och övervaka vår miljöpåverkan, samt sträva efter en ständig förbättring av våra prestationer. 

 
13. KVALITET 
Hos Rejlers innebär kvalitet att göra rätt saker på rätt sätt för att möta och överträffa våra 
kunders förväntningar. Ordning och reda, leveranser i tid och hög kvalitet samt välbefinnande i 
arbetet är Rejlers främsta kvalitetsmål. 

Våra kunder och andra berörda intressenter kan förvänta sig att; 

– Vi tillhandahåller tjänster och lösningar med ambitionen att kunderna ska uppleva ett 
mervärde utöver det som är avtalat eller förväntas 

– Vi satsar ständigt på innovation och förbättring för att möta nuvarande och framtida krav 
från våra kunder 

– Vi säkerställer företagets prestationer genom att utveckla personalens och våra partners 
kompetens och förmåga 
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Ansvaret för kvalitet hos Rejlers delas av alla medarbetare och kräver att alla medarbetare deltar i 
arbetet med ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet. 

Vi betraktar dessa uttalanden som ett åtagande för ledningen och personalen, att uppfylla alla 
tillämpliga krav från våra kunder och andra intressenter som vi omfattas av. 

 
14. INFORMATIONSSÄKERHET 
Rejlers hanterar viktig och värdefull information, både åt sig själv och sina intressenter. Vårt mål är 
att kunderna och andra intressenter ska kunna lita helt på att vi hanterar information på ett säkert 
och korrekt sätt, enligt respektive affärsavtal, den senaste tekniken och gällande lagar. 

Vi säkerställer informationssäkerheten i vår verksamhet och våra affärer genom att: 

– Skydda våra kunder och andra intressenter genom att minimera risken för brott mot 
informationssäkerheten 

– Vidta kontinuerliga åtgärder för att uppfylla kundernas och andra intressenters krav 
på informationssäkerhet 

– Styra intern och extern information genom strategier och processer 
– Investera i teknik och kompetens för att uppfylla kraven och målen för 

informationssäkerhet 
– Kontinuerligt utvärdera informationssäkerhetsrisker 
– Säkerställa en hög medvetenhet genom att kontinuerligt informera och utbilda vår personal och 

våra leverantörer 
– Aktivt arbeta med förbättringar avseende informationssäkerhet 

 
Alla medarbetare betraktar dessa punkter som ett åtagande att uppfylla kundernas krav avseende 
lagstiftning och föreskrifter samt andra tillämpliga krav, samt att kontinuerligt förbättra systemet för 
hantering av informationssäkerhet. 

Säkerhetsskyddslagen (eller motsvarande lagar i våra verksamhetsländer) innebär att vissa 
av våra medarbetare och partners måste godkännas vid en säkerhetsprövning för att kunna 
arbeta i kundprojekt. 

 
15. REGELEFTERLEVNAD 
Allmän efterlevnad av denna kod diskuteras regelbundet och vi har utarbetat procedurer för 
kontinuerligt bekräfta och utvärdera efterlevnaden. Det finns även en "visselblåsar"-process för 
rapportering av eventuella oegentligheter. Denna tjänst ligger helt utanför Rejlers och följer stränga 
säkerhetskrav bland annat avseende visselblåsarens anonymitet. 

 
16. HÅLLBARHETSREDOVISNING 
Rejlers är enligt lag skyldig att upprätta en hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen. 
I hållbarhetsrapporten ingår arbetet och framstegen inom områdena i denna uppförandekod. 

 

17. UPPDATERING AV POLICYN 
Denna policy har antagits av Rejlers AB:s styrelse och ska årligen granskas på initiativ av 
företagets Head of Sustainability. 
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