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Strukton Rails företagspolicy 
Denna företagspolicy utgör grundprinciper för vårt handlande. 

Vår vision 
Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle. 

Vår affärsidé 
Vi skall med engagemang och kompetens projektera, bygga och underhålla spår- och 

järnvägs-system i Skandinavien. Verksamheten ska präglas av hög teknisk kompetens, 

ansvarstagande och ständig strävan efter förnyelse, ansvarstagande och ständig strävan 

efter förnyelse. 

Våra övergripande målsättningar 
För att realisera vår affärsidé och uppnå vår vision formeras företagets övergripande 
målsättningar under fyra perspektiv. 

• Finansiellt perspektiv 

För att säkerställa vår finansiella styrka strävar vi efter en uthållig lönsamhet genom 
en balanserad intäktsmix och kostnadseffektivitet. 

• Kundperspektiv 

Vi skapar värde för våra kunder genom att erbjuda bästa totalkostnad, problemfri 
leverans, proaktiv rådgivning samt säkerställa innovation och utveckling. 

• Internt processperspektiv 

Vi förbättrar vårt arbetssätt och våra processer genom att driva operativ effektivitet, 
utveckla kundhantering och försäljning, bygga innovativ image samt ansvarsfullt 
företagande som innebär en hållbar resursanvändning i allt vi gör och levererar. 

• Lärande- och utvecklingsperspektiv 

För att vår organisation ska kunna lära och utvecklas fokuserar vi på en effektiv 

organisation med engagerade medarbetare, säkerställa kritiska kompetenser samt rätt 

informations- och kommunikationsteknologi, utveckla ledarskap och resultatdriven 

kultur samt ökat tvärfunktionellt teambaserat arbete. 

Vår värdegrund RÄLS 
Struktons värdegrund RÄLS (Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkert) beskriver hur vi vill 
verka och bemöta medarbetare, kunder och vår omvärld. RÄLS ligger till grund för vårt 
arbetssätt där vi vill skapa en god arbetsmiljö för våra anställda, vara en stabil och pålitlig 
leverantör till våra kunder samt bidra till punktliga och trygga järnvägstransporter för både 
människor och gods. 

Ovanstående genomförs med stöd av företagsinterna policyer, rutiner och instruktioner 
som presenteras i Struktons ledningssystem. Här säkerställs även att vi uppfyller lagar 
och andra krav. 

 

Västberga, juli 2021 
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