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Policy

I vår koncern arbetar vi med företagsansvar med utgångspunkt i
FN:s initiativ Global Compact och dess tio principer om
mänskliga rättigheter, miljö och korruptionsbekämpning. Vi är
medvetna om att våra aktiviteter har betydelse för samhällets
utveckling. Där det finns en naturlig koppling till våra
verksamheter vill vi därför spela en proaktiv roll när det gäller att
förbättra sociala och miljömässiga förhållanden både lokalt och
internationellt.

Våra företag är uppbyggda kring en lång leverantörskedja som
omfattar en mängd processer och vi överväger alltid vilket
ansvar och inflytande vi har i förhållande till dem. Vi strävar efter
att respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rätt till
drägliga arbetsvillkor, att ta hänsyn till miljön och att motarbeta
korruption i samtliga led i vår leverantörskedja.  

Koncernen förväntar sig att våra leverantörer alltid lever upp till
innehållet i vår uppförandekod. Vi kräver att de regelbundet
följer upp och ansvarar för alla steg i leverantörskedjan. 
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Medarbetare
Utöver vårt ansvar för leverantörskedjan har vi även ett stort
ansvar för våra medarbetare. Vi vill vara en arbetsplats där det är
högt i tak och där den enskilda medarbetaren trivs och har
möjlighet att utvecklas. 

Vi tror att det är viktigt att våra medarbetare har en bra balans
mellan arbetsliv och fritid och vill dessutom uppmuntra
medarbetarna till att leva ett sunt och aktivt liv. 

Utöver det vill vi att samtliga medarbetare känner att de har
möjlighet att bidra till en miljömässig hållbarhet på arbetet. Vårt
sociala och miljömässiga ansvarstagande avspeglas dessutom i
en rad konkreta policyer.

Verksamhet
Vår målsättning är att minimera koncernens påverkan på miljö
och klimat. Vi arbetar konkret för att reducera vår miljöpåverkan
inom både administration, lager och transporter. Koncernen
kommer löpande att utvärdera befintliga insatsområden och
fokusera på nya i framtiden. 

Vi är medvetna om att vår bransch är viktig för socialt hållbar
utveckling globalt, och arbetar för att säkerställa rimliga
arbetsvillkor i alla våra leverantörsled. 



TIO PRINCIPER

Med utgångspunkt i FN:s
Global Compact.
1. Juridik och lagstiftning 

Bolagen inom koncernen ska stödja och respektera skydd för
internationellt erkända mänskliga rättigheter. 

2. Tvångsarbete 

Bolagen inom koncernen ska stödja avskaffande av alla former
av tvångsarbete. 

3. Barnarbete

Bolagen inom koncernen ska stödja avskaffande av alla former
av barnarbete. 

4. Arbetstid och ledighet 

Bolagen inom koncernen ska följa gällande nationella lagar och
branschstandarder när det gäller arbetstid, övertid, ledighet och
helgdagar. 

5. Föreningsfrihet  

Bolagen inom koncernen ska upprätthålla föreningsfrihet och
erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 



TIO PRINCIPER

Med utgångspunkt i FN:s
Global Compact.

6. Diskriminering 

Bolagen inom koncernen ska säkerställa att företaget inte är
delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 

7. Lön och anställningsvillkor
 
Bolagen inom koncernen ska avskaffa diskriminering när det
gäller arbets- och anställningsvillkor. 

8. Arbetsmiljö 

Bolagen inom koncernen ska upprätthålla en säker och sund
arbetsmiljö och förhindra potentiella olyckor och skador. 

9. Miljöpåverkan 

Bolagen inom koncernen ska tillämpa försiktighetsprincipen när
det gäller miljömässiga utmaningar och ta initiativ för att främja
större miljömässigt ansvarstagande. 

10. Korruptionsbekämpning 

Bolagen inom koncernen ska motarbeta alla former av
korruption, inklusive utpressning och bestickning.



UPPFÖRANDEKOD

Med utgångspunkt i FN:s
Global Compact.
I överensstämmelse med ILO:s konventioner, FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och FN:s konventioner om barns
rättigheter och avskaffandet av all slags diskriminering av
kvinnor, FN-initiativet Global Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag och andra internationella avtal har
koncernens uppförandekod syftet att upprätthålla sociala och
miljömässiga standarder. 

Leverantörer till vår koncern förbinder sig att acceptera de
sociala och miljömässiga standarder som är fastställda för
verksamhetsområdet och vidta åtgärder så att de med sin
företagspolitik kan följa dessa krav och konventioner. 

Leverantören ska vara uppmärksam på och följa alla relevanta
lagar och regler i det land eller de länder där de bedriver sin
verksamhet. 

Tio hållbarhetskriterier
Koncernen samt leverantörer och underleverantörer som
medverkar i produktionsprocesser och leveranskedjor förbinder
sig att sträva mot att uppfylla följande kriterier:
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 1. Juridik och lagstiftning 

Att följa gällande lagar och bestämmelser och de ska minst följa
ILO:s och FN:s konventioner. Den standard som har strängast
krav ska följas.

 2. Tvångsarbete 

Koncernen ska säkerställa att det inte förekommer tvång, hot
eller disciplinära åtgärder i syfte att tvinga människor att arbeta. 
- Vi använder oss inte av skuldslaveri eller transporter av
människor i syfte att tvinga dem att arbeta, som kränker de
grundläggande mänskliga rättigheterna. 
- Vi samarbetar inte med andra verksamheter som använder
tvångsarbete eller undanhåller identitetshandlingar eller lön
från anställda i syfte att tvinga dem att arbeta. Varken företaget
eller några enheter som levererar arbetskraft till verksamheten
får vara delaktiga i eller stödja människohandel. 
- Anställda i koncernen kan fritt lämna arbetsplatsen utan att
hållas kvar och kan fritt säga upp sitt anställningsavtal förutsatt
att de meddelar arbetsgivaren i rimlig tid. 
- Koncernen ska behandla alla medarbetare med värdighet och
respekt. Verksamheten får inte delta i eller tolerera användning
av kroppslig bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång eller verbal
misshandel av medarbetarna. I överensstämmelse med den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna från den 4 november 1950, FN:s konvention om
medborgerliga och politiska rättigheter från den 16 december
1966, ILO:s konvention nr 29 om tvångsarbete från den 28 juni
1930 samt ILO:s konvention nr 105 om avskaffande av
tvångsarbete från den 25 juni 1957. 
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 3. Barnarbete 

Barnarbete är förbjudet och definieras enligt ILO:s och FN:s
konventioner och/eller nationell lagstiftning och den standard
som har strängast krav ska följas. 
- Utnyttjande av barn är förbjudet i alla former. 
- Arbetsvillkor som kan liknas vid slaveri eller är skadliga för
barns hälsa är förbjudet. Barnens rättigheter ska skyddas. 
- Leverantörer till koncernen som låter barn utföra arbete ska
arbeta i överensstämmelse med ovanstående konventioner. Det
ska även finnas en skriftlig policy för vilka procedurer och
arbetsuppgifter barn får utföra. 
- Leverantören ska betala barnen rimlig lön och sörja för att de
kan gå kvar i skolan och delta i undervisningen så länge de har
skolplikt enligt nationell lagstiftning.

Koncernen kan anställa unga arbetstagare, men när de unga
arbetstagarna omfattas av skolplikt enligt lag kan de endast
utföra arbete utanför skoltid.
- Unga arbetstagare får under inga omständigheter ägna mer än
sammanlagt tio timmar om dagen åt skola, arbete och transport.
Unga arbetstagare får under inga omständigheter arbeta mer än
åtta timmar om dagen och de får inte arbeta nattetid. I
överensstämmelse med ILO:s konventioner nr 10, 79, 138, 142 och
182 och rekommendation nr 146.
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  4. Arbetstid och ledighet

- Leverantörer till företagsgruppen ska följa gällande nationella
lagar och branschstandarder om arbetstid och helgdagar. Den
maximala tillåtna arbetstiden under en vecka definieras i
nationell lagstiftning, men får inte regelbundet överstiga 48
timmar och den maximala tillåtna övertiden per vecka får inte
överstiga 12 timmar. 
- Övertidsarbete ska uteslutande ske på frivillig basis och
ersättas enligt gällande taxa. Vid tillfällen när övertidsarbete är
nödvändigt för att möta stor efterfrågan på kort tid och vi eller
vår leverantör är part i ett kollektivavtal som fritt har förhandlats
fram med medarbetarnas organisationer kan vi kräva
övertidsarbete enligt avtalet. Ett sådant avtal ska uppfylla
ovannämnda krav.
- Löntagare har rätt till minst en ledig dag efter att ha arbetat
sex dagar i följd. Undantag från denna regel gäller endast om
båda nedanstående villkor är uppfyllda: a. Den nationella
lagstiftningen om arbetstid överstiger denna gräns och b. Det
finns ett giltigt och fritt framförhandlat kollektivavtal som
innehåller en bestämmelse om genomsnittlig arbetstid med
tillhörande passande ledighetsperioder. I överensstämmelse
med ILO:s konventioner nr 1, 14 och ILO:s rekommendation nr
116.
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  5. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar 

- All personal har rätt att fritt bilda, anmäla sig till och organisera
fackföreningar och att å fackföreningens vägnar förhandla
kollektivt med bolag inom koncernen. 
- Vi ska respektera denna rätt och informera medarbetarna om
att de fritt kan ansluta sig till organisationer och att detta inte
medför några negativa konsekvenser för dem.
- Koncernen ska inte på något sätt ingripa i etablering, drift eller
administration av sådana medarbetarorganisationer.
 - Koncernen ska säkerställa att representanter för
medarbetarna och annan personal som arbetar med att
organisera dem inte utsätts för diskriminering, trakasserier, hot
eller hämnd på grund av sitt medlemskap i en fackförening eller
deltagande i fackliga aktiviteter och att dessa representanter
har tillträde till medlemmarna på arbetsplatsen. I
överensstämmelse med ILO:s konventioner nr 11, 87, 98, 135 och
154.

6. Diskriminering 

- Koncernen ska säkerställa att ingen diskrimineras på grund av
kön, ras, hudfärg, religion eller tro, politiska åsikter, sexuell
orientering, nationell tillhörighet, social tillhörighet, etnisk
tillhörighet, civilstånd, ålder eller handikapp eller några andra
omständigheter som kan vara skäl för diskriminering.
- Koncernen ska säkerställa att ingen diskrimineras i samband
med anställning, avsked, utbildning, befordran, avlöning,
pensionering, fastställande av arbetsvillkor eller
kompetensutveckling. Alla beslut som rör anställning, avsked,
befordran, avlöning och andra arbetsvillkor ska baseras på
relevanta och objektiva kriterier. I överensstämmelse med ILO:s
konventioner nr 100, 111, 143, 158, 159, 169 och 183.
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 7. Lön och anställningsvillkor 

- Koncernen ska säkerställa att alla anställda får en minimilön
motsvarar eller överstiger minimilönen som fastställs i
lagstiftning eller bransch standarder. 
• Olovliga, oauktoriserade eller disciplinära avdrag från lönen får
inte förekomma. I fall när den lagstiftade minimilönen och/eller
branschstandardens minimilön inte täcker levnadskostnaderna
uppmanas leverantörer att kompensera de anställda för detta. 
• Avdrag på lönen som disciplinär åtgärd är förbjudet om inte
detta är tillåtet enligt nationell lag och ett fritt framförhandlat
avtal gäller. 
- Leverantörer till koncernen ska säkerställa att lön och andra
förmåner är tydligt beskrivna för den anställda. Utöver det ska
lön och sociala förmåner uppfylla gällande regler och lagar. 
- Allt övertidsarbete ska ersättas enligt gällande taxa som
definierats i nationell lagstiftning. I länder där taxan för
övertidsarbete regleras i lag eller genom kollektivavtal ska
medarbetaren minst kompenseras för sitt övertidsarbete med
den taxa som gäller för branschstandarden. I överensstämmelse
med ILO:s konventioner nr 12, 26, 101, 102 och 131.
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8. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

- Koncernen ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och vidta
åtgärder för att förhindra att medarbetarna råkar ut för
potentiella olyckor och skador i samband med arbetet. 
- Koncernen ska så långt det är möjligt minimera orsakerna till
faror med koppling till arbetsmiljön, med hänsyn till rådande
branschkunskap och eventuella specifika risker. 
- Tydliga regler och rutiner för hälsa och säkerhet ska upprättas
och följas. Det gäller i synnerhet tillhandahållande och
användning av personlig skyddsutrustning, tillgång till toalett,
tillgång till rent dricksvatten och i förekommande fall ska
hälsosamma faciliteter för förvaring av livsmedel erbjudas. 
- Vi ska säkerställa att personalutrymmen är rena, säkra och
uppfyller personalens grundläggande behov. 
- Alla medarbetare ska ha rätt att undvika allvarlig förestående
fara utan att be om tillstånd från företaget. Det är särskilt viktigt
att unga arbetstagare inte utsätts för farliga, osäkra eller
ohälsosamma situationer. I överensstämmelse med ILO:s
konventioner nr 155, 184 och ILO:s rekommendationer nr 164 och
190.

9. Miljöpåverkan  

- Koncernen ska så långt det är möjligt och rimligt stödja
utvecklingen och använda renare tekniker och procedurer. De
miljömässiga standarder och problem som ska identifieras,
beaktas och hanteras korrekt av leverantören är:
a. Miljötillstånd och rapporter. 
Alla nödvändiga miljötillstånd och registreringar ska inhämtas,
bevaras och hållas uppdaterade och kraven på drift och
rapportering ska uppfyllas. 
b. Förebyggande av föroreningar och resursbesparingar. 
Alla former av svinn, inklusive vatten och energi, ska reduceras
och elimineras hos källan eller i de använda metoderna, till
exempel anpassning av produkten, underhåll och
produktionsprocesser, materialutbyte, lagring, återanvändning
och återvinning av material. 
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c. Spillvatten och fast avfall. 
Spillvatten och fast avfall som framställs i samband med drift,
industriella processer och sanitetsanläggningar ska övervakas,
kontrolleras och hanteras enligt nationella lagkrav före utsläpp
eller bortskaffande. Alla former av utsläpp och bortskaffande ska
ske enligt de högsta nationella standarderna för miljöskydd. 
- Leverantören måste kontinuerligt observera och hålla sig à jour
i REACH Förordningen EF Nr. 1907/2007 artikel 57 –
Kandidatlistan, en lista över särskilda farliga ämnen (SVHC). 
Kandidatlistan:
https://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp
Bilaga XIV, som är de senaste rekommendationerna med
tillhörande rapporter som finns:
https://echa.europa.eu/consultations/authori sation/draft_recom
mendations/prioritisations_ en.asp 
- Vi vill att våra leverantörer löpande fokuserar på och
eftersträvar att minimera belastningen på miljön med hänsyn till
sina ekonomiska, geografiska och innovativa möjligheter.

10. Korruptionsbekämpning 

- Koncernen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning. 
- Leverantörer och underleverantörer till koncernen ska
motarbeta alla former av korruption, bestickning och
utpressning, inklusive betalningar och andra förmåner till
tjänstemän i syfte att påverka beslutsprocesser.  



FÖR SOCIALT
ANSVARSTAGANDE

Leverantörens ansvar

Koncernens leverantörer ska vid avtalstecknande eller vid
beställning bekräfta att de mottagit och beaktat koncernens
uppförandekod. 

Ledningen hos leverantören ansvarar för att göra en korrekt
implementering och löpande förbättringar, vidta korrigerande
åtgärder och regelbundet gå igenom uppförandekoden samt
förmedla kraven i den till alla medarbetare. Medarbetarnas
rapporter om bristande efterlevnad av uppförandekoden ska
beaktas. 

Leverantören ska vara uppmärksam på och följa alla relevanta
lagar och regler i det land eller de länder där de bedriver sin
verksamhet. Leverantören är skyldig att informera oss i händelse
av konflikt mellan bestämmelserna i vår uppförandekod och
eventuella gällande lagar eller regler i ett aktuellt land. 
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Konsekvenser av bristande efterlevnad 

Om en leverantör inte uppfyller kraven i vår uppförandekod och
man inte kan komma överens om och genomföra en lösning
inom rimlig tid kan vi välja att stoppa den nuvarande
produktionen, annullera ordern, häva framtida avtal och/eller
avsluta affärsförbindelsen med leverantören som brutit
överenskommelsen. Vid mindre överträdelser av vår
uppförandekod ska leverantören omedelbart åtgärda bristerna.
Hur lång tid leverantören har på sig att genomföra de
korrigerande åtgärderna bestäms i samråd mellan företagen. En
affärsförbindelse som tidigare har brutit mot vår uppförandekod
och som korrigerat bristerna och nu följer uppförandekoden kan
principiellt återupptas.

Ansvarig för detta dokument

Mårten Stenervall, VD


