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DESSA 10 GRUNDPRINCIPER REPRESENTERAR VÅRT 
SÄTT ATT ARBETA ETISKT OCH ANSVARSFULLT. 
Vi önskar att alla kan arbeta ansvarsfullt, professionellt och på gott 
humör hos oss. Det är inte alltid lätt att identifiera vad som är rätt 
och fel så vi önskar att våra instruktioner ger dig vägledning i ditt 
vardagliga arbete. 
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Välmående medarbetare, 
engagemang och bästa service 
är våra gemensamma värden 
som vi kommer ihåg när vi 
arbetar. 
Vi tänker också på vårt syfte: 
välmåendet av den byggda 
miljön, mänskor och 
omgivningen ligger oss varmt 
om hjärtat när vi siktar på det 
Bästa i Norden – varje dag! 
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Vi arbetar enligt gällande lagar 
och regelverk samt avtal som 
gäller hela koncernen och 
interna instruktioner. 
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Vi är uppmärksamma när vi 
hanterar personuppgifter, till 
exempel namn, personnummer och 
hemadresser. 
Vi respekterar även sekretessen vid 
kundkontakter och berättar om 
våra kundrelationer endast med 
tillstånd. 
Vi värnar om våra kunders och 
personalens uppgifter och vill vara 
värda deras förtroende. 
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När vi bär på Raksystems kläder 
representerar vi företagets 
värden och arbetskultur med 
glädje och agerar utifrån 
gemensamma spelregler för att 
skapa en arbetsklimat som är 
varmt och tryggt för alla.
I sociala medier får 
arbetsglädjen och respekten för 
andra också synas! 
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Vi tar inte emot gåvor som 
överskrider sedvanlig gästfrihet 
och artighet, och i vår egen 
gästfrihet är vi också rimliga och 
ärliga.
Vi respekterar kundernas 
egendom, hem och de lokaler 
som vi besöker. 
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Vi på Raksystems arbetar 
öppet, konstruktivt och jämlikt. 
Såväl cheferna mot sina 
underställda som kollegorna 
mot varandra.
Vi ger beröm, tackar, hälsar och 
stöttar varandra. 
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Vi sätter Raksystems och 
kundens bästa i första rummet. 
Vi vill erbjuda våra kunder varje 
dag bästa möjliga service för att 
nå framgång även i 
fortsättningen. 

9



Vi behandlar såväl kunder, 
samarbetspartners som 
kollegor rättvist, respektfullt 
och jämlikt oberoende av ålder, 
kön, sexuell läggning, 
övertygelse, språk eller ras.
Som ledstjärna har vi det gamla 
visdomsordet: behandla andra 
som du själv vill bli behandlad. 
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Genom ansvarsfullt och 
eftertänksamt arbete och 
genom att följa de regler som vi 
fått förebygger vi arbetsolyckor 
och hälsorisker. 
Vi tar hand om våra 
arbetsredskap och använder 
dem endast för arbetsändamål. 
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Vårt mål är att bli kolneutralt 
senast år 2025. 
I vårt vardagliga arbete beaktar 
vi hur vårt agerande påverkar 
miljöns välmående och försöker 
minska den börda för miljönsom 
vårt agerande innebär. 
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Bäst i Norden – varje dag!
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