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[COFACTOR] Management Group AB:s koncernövergripande riktlinjer 

 

Policyn syftar till att beskriva [COFACTOR]s grundläggande filosofi, värderingar, mål och aktiviteter för att 
skapa goda förutsättningar till samarbete med [COFACTOR]S affärspartners. Det vill säga att attrahera, 
behålla och utvecklas tillsammans som ett team.  

 

Policyn ska understödja förnyelse och mångfald i verksamheten och bidra till smidighet och respekt gentemot 
varandra. Policyn är en form av moraliskt åtagande som ska ge trygghet och kontinuitet i förhållandet mellan 
[COFACTOR]s anställda och affärspartners. Den ska också bidra till [COFACTOR]s anseende som en bra 
samarbetspartner. Policyn gäller inom all verksamhet som har [COFACTOR] som ägare eller huvudman.  

 

 

VÅR GRUNDFILOSOFI 

[COFACTOR]s grundfilosofi beskrivs med helhet, närhet och enkelhet, som tillsammans med vår värdegrund 
och erfarenhet med engagemang, talang och tvärvetenskaplig kompetens skall genomsyra allt vi gör och 
vägleda oss i vårt dagliga arbete.  

 

Helhet 

Vi skall alltid sträva efter att ta ett helhetsansvar för våra kunders behov från  

design och genomförande till förvaltningsfasen. 

 

Närhet 

Vi skall alltid sträva efter att vara nära kunden och nära marknaden för att på så sätt ha kunskap om kunders 
behov och förväntningar. Genom att också ha ett ledarskap som är nära medarbetarna och våra 
affärspartners får vi motiverade, engagerade medarbetare med förutsättningar för personlig utveckling och 
som träffar kundens förväntningar. 

 

Enkelhet 

Våra processer, rutiner och verktyg skall vara enkla och okomplicerade och bidra till en effektiv och 
okomplicerad vardag. Rutiner och processer skall användas på samma sätt i hela företaget för att därigenom 
erhålla en likformighet i leverans och service till våra kunder. 

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 

[COFACTOR] utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa förhållanden mellan 
individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt 
funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Det ska finnas en mångfaldspolicy vid [COFACTOR].  

 

Våra värderingar är: 

 

Professionalitet 

Vi skall alltid vara i nära kommunikation med kunden och marknaden för att på så sätt ha kunskap om 
kunders behov och förväntningar. Vi levererar det vi avtalat med kunden. Vi tar ansvar för det vi gör.  
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Respekt 

Vi uppträder alltid med respekt mot den andra parten; såväl som mellan oss själva, kunder, affärspartners 
och övriga intressenter. Vi respekterar varandras uppfattningar och åsikter. Vårt varumärke avspeglas även i 
vårt uppträdande och hur omgivningen får för upplevelse kring oss som individer.  

 

Tydlighet 

Vi kommunicerar rakt, ärligt och öppet för att upplevas tydliga med hög grad av civilkurage och integritet. 

 

Långsiktighet 

Vi ser vårt arbete som långsiktigt vilket värnar för omsorg och hållbarhet i allt vi gör. 

 

 

MEDARBETARE PÅ [COFACTOR] 

Att vara anställd eller att vara en affärspartner vid [COFACTOR] innebär både skyldigheter och rättigheter.  

Som anställd  och att vara en affärspartner i [COFACTOR] förväntas du; 

 

Kommunikativ 

• Du ska vara tydlig, rak och ärlig och kommunicera öppet i tal och skrift med stor respekt gentemot 
affärspartners.  

 

Kompetent och ansvarstagande 

• Du ska vara flexibel och ta ansvar för att medverka till att [COFACTOR]s samlade förmåga, tillsammans 
med affärspartners, ger det bästa resultat för kunden och [COFACTOR]. ”Laget för jaget” ska alltid råda. 
Ansvar till ständiga förbättringar åvilar alla medarbetare i [COFACTOR].  

 

Serviceinriktad 

• Du ska vara serviceinriktad och visa öppenhet och hjälpsamhet mot kollegor och affärspartners. Vi ser oss 
tillsammans som ”ett team”.  

 

 

AFFÄRSETIK 

Det åligger alla anställda och affärspartners i [COFACTOR] att följa gällande lagstiftning. God affärssed inom 
branschen internationellt och nationellt ska tillämpas liksom de etiska normer som fastställs av [COFACTOR]. 
Närmare riktlinjer finns i [COFACTOR]s affärsetiska policy. 

 

Devisen ”vi gör affärer med varandra och inte mot varandra” ska råda. 

-/-- 

 

 


