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CODE OF CONDUCT 

Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi på Keep the company AB bedriver vår verksamhet på ett 
etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är ett övergripande ramverk för vår verksamhet och 
bygger till stor del på internationella konventioner, till exempel FNs Konvention om barnets 
rättigheter, FNs Deklaration om mänskliga rättigheter och FNs ILO-deklaration om grundläggande 
principer om rättigheter i arbetslivet. 

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och genomsyrar vårt arbete ochska vara 
vägledande i vår verksamhet. Keep the company AB vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, 
leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå 
detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö 
och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att 
beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. 

 

ANSVARSTAGANDE 

Vi på Keep the company AB har ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget, genom sina beslut 
och aktiviteter, har på samhällsutvecklingen, sina kunder, medarbetare och andra av företaget 
berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs i linje med 
uppförandekoden samt att åtgärder vidtas i de fall aktiviteterna har eller får ett resultat som avviker 
från denna. 

 

TRANSPARENS 

Vi på Keep the company AB ska på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt offentliggöra våra 
riktlinjer, beslut och aktiviteter som påverkar människor, samhälle och miljö. Detta gäller såväl 
gentemot den enskilde medarbetaren som gentemot våra övriga intressenter. I vissa fall, som inte är 
av särskilt allmänintresse, gäller emellertid diskretion med uppgifter om medarbetare, uppdrag och 
företaget. 
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OBJEKTIVITET 

Vi på Keep the company AB ska utföra vår profession med integritet, ärlighet och fritt från 
vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska 
åsidosättas i allt arbete som utförs inom ramen för Keep the company ABs verksamhet (IAIA:org 
Code of ethics). 

 

AFFÄRSETIK OCH AFFÄRSPRINCIPER 

Vi på Keep the company AB ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa 
och integritet. Vi ska visa omtanke för människor, djur och miljö i övrigt samt visa hänsyn för 
våra/alla intressenters behov. 

Keep the company AB följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är 
verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt. 

 

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

Vi på Keep the company AB ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- 
och hållbarhetsarbete i alla våra verksamhetsled och påverkanssfärer, lokalt som globalt. Keep the 
company ABs medarbetare ska genom företaget också uppmuntras och erbjudas möjlighet till 
samhällsengagemang och välgörenhet. 

 

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 

Keep the company AB ska vara en arbetsplats med öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att 
säga sin mening, där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska 
stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. Keep the company AB ska 
kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, 
engagemang, gemenskap och humor. Vi ska genom vår styrning, ledning, externa och interna 
kommunikation, vårt individuella agerande skapa en företagskultur som genomsyras av stolthet och 
passion 

Keep the company ABs arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas 
hälsa och arbetsglädje i centrum. 
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 

Keep the company AB verkar för jämställdhet och mångfald 

Alla människors lika värde är en självklarhet. Keep the company AB arbetar för att öka mångfald och 
jämställdhet i alla delar av verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter 
oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering. 

Keep the company AB har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och 
agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att 
påtala detta. 

 

MUTOR OCH BESTICKNING 

Vi på Keep the company AB får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Respektive medarbetare 
ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med 
måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan. 

 

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, RÄTTSSTATENS PRINCIPER OCH 
INTERNATIONELLA UPPFÖRANDENORMER 

Vi på Keep the company AB, och alla som samarbetar med eller arbetar på uppdrag av Keep the 
company AB, ska respektera och följa internationella konventioner samt gällande lagar och 
förordningar. I de fall efterlevnad omöjligt kan ske, exempelvis om en internationell konvention inte 
lierar med nationell lag, ska en väl genomtänkt bedömning göras och finnas dokumenterad för att 
tydliggöra och motivera vårt ställningstagande och därmed våra åtgärder. Den enskilde 
medarbetaren ska ha god kännedom om hur denne i sitt arbete berörs av internationella 
konventioner samt gällande lagar och förordningar. 
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EFTERLEVNAD 

Keep the company AB strävar i alla sammanhang efter ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi 
värnar om säkerhet och respekt för människor och organisationer som berörs av vår verksamhet. Vi 
arbetar också kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.  

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning 
och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som 
känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.  

Medarbetare i Keep the company AB ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot 
uppförandekoden eller lagstiftning. Keep the company AB ger flera möjligheter att rapportera 
misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar Keep the company AB och affärspartners 
medarbetare till sin närmaste chef.  


