
 

 

 

Nya förhållningsregler inom Keller 
 

Det har stor betydelse hur vi uppför oss. Tillsammans bidrar vi alla till Kellers kultur och 

det vi gör, eller misslyckas att göra, påverkar direkt människorna runt oss. Och en enda 

handling eller försummelse kan förstöra vårt rykte, vår aktiekurs och vår framtid. 

 

Våra förhållningsregler anger våra lägsta förväntningar på alla våra kollegor, oavsett var 

vi befinner oss i världen och oavsett vilket Keller-företag vi arbetar för. Våra 

förhållningsregler förenar tre saker som håller oss säkra: 

 

1. Lagen – vi måste följa iagen – det är grunden för kundernas förtroende för Keller 

 

2. Vårt sätt att arbeta – utgör ett skyddande lager av information, vägledning och support för 

att säkerställa att vi inte bryter mot iagen: 

 

 Se till att alla är friska och säkra  

Vi anser inte att någon ska skadas på 

grund av det arbete vi utför – alla ska 

kunna förbli säkra och friska. 

 

 Stödja de anställdas rättigheter och 

olikheter 

Vi värdesätter, stödjer och skyddar 

individernas rättigheter, värde och 

olikheter hos vår personal – så att vi 

alla behandlas på ett respektfullt sätt. 

 

 Upprätthålla etiskt och ärligt 

beteende 

Vi är alltid ärliga, agerar med integritet 

och följer lagen – så att alla litar på oss. 

 

 Hålla oss borta från mutor och 

korruption 

Vi ser alltid till att vi håller oss borta från 

mutor och korruption och vinner våra 

projekt på ett rättvist sätt – så att 

människor vet att våra beslut fattas av 

rätt skäl. 

 

 Hålla våra kommunikationer öppna 

och ansvarsfulla 

Vi kommunicerar öppet, ärligt, tydligt 

och ansvarsfullt. 

 Leverera förstklassig kundservice 

och arbeta med våra leverantörer för 

att säkerställa att de uppfyller våra 

standarder 

Vi arbetar för att uppfylla våra kunders 

behov och övertäffa deras 

förväntningar – så att de arbetar med 

oss om och om igen. Vi säkerställer att 

vi bygger upp konstruktiva förhållanden 

till våra leverantörer och att de förstår 

våra principer och de standarder som vi 

arbetar efter.  

 

 Arbete i samhället 

Vi agerar på ett ansvarsfullt och 

respektfullt sätt mot de samhällen vi 

arbetar i – eftersom vi är en del av dem. 

 

 Skydda vår miljö 

Vi respekterar och skyddar miljön och 

minimerar vår påverkan på den – på så 

sätt skyddar vi framtiden. 

 

 Stå upp för det som är rätt 

Vi säger alltid ifrån när vi anser våra 

principer undermineras – så att vi 

tillsammans upprätthåller våra 

principer. 

 



 

 

3. Våra värderingar – våra kärnvärden för integritet, samarbete och förträfflighet 

säkerställer att vi alltid gör rätt gentemot våra kollegor, kunder, aktieägare och samhället – 

vi går ofta längre än att bara följa lagen genom vårt sätt att arbeta. 

 


