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Kära leverantör 

Vi har uppdaterat vår policy gällande erkända standarder för bl.a 
produkter, miljö, affärsprinciper, mänskliga rättigheter och 
arbetsförhållanden. För att säkerställa att ni, som vår leverantör, verkar i 
enlighet med de villkor vi satt upp i vår uppförandekod för leverantörer, 
ber vi er att signera detta dokument och returnera det till 
Inköpsavdelningen på Sikama AB. 

Om du har några frågor angående detta brev eller vår uppförandekod, 
vänligen kontakta vårt kontor.  

 
Med vänlig hälsning,     
Sikama AB  
 
 
Benny Mark 
Verkställande director 
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Sikama AB: s uppförandekod  
 

Inledning  
 
Syftet med denna uppförandekod är att ni, som leverantör till Sikama AB, verkar i 
enlighet med våra normer för affärsprinciper, mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden och produkter & miljö. Sikama AB följer principerna i denna kod, 
och förväntar sig detsamma av sina leverantörer. All kommunikation ska följa 
tillämplig lagstiftning, regler och normer. Den ska vara transparant, ärlig och proaktiv. 
Efterlevnad av villkoren i denna uppförandekod är ett villkor för samarbete mellan 
Sikama AB och er som leverantör.  
 
Alla frågor eller tvister om tolkningen av villkoren i denna kod skall lösas tillsammans 
med Sikama AB. Denna uppförandekod fastställer miniminormer. Vid genomförandet 
av denna kod skall ni vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de inte 
oavsiktligt lämnar arbetare och andra förmånstagare i ett sämre läge än innan denna 
kod infördes.  
 
1 Tvångsarbete  
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av någon form av tvångsarbete, 
slavarbete, människohandel eller arbete som utförs av politiska fångar eller illegala 
arbetare. Arbetstagarna skall ha fri rörlighet under sin anställning.  
Leverantören skall behandla all personal med värdighet och respekt. Leverantören 
får inte delta i eller tolerera användandet av kroppsstraff eller andra övergrepp av 
personal.  
 
2. Barnarbete  
Leverantören får inte delta i eller dra nytta av användningen av barnarbete. 
Minimiåldern för anställning regleras av respektive lands lagstiftning. 
 
3. Diskriminering  
Leverantören får inte delta i eller stödja diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, 
religion, politisk åsikt, nationellt eller socialt ursprung, börd, facklig tillhörighet, sexuell 
läggning, funktionshinder, ålder eller andra särskiljande egenskaper. 
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4. Arbetsplatsen, Hälsa och säkerhet  
Leverantören ska se till att de anställda erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö 
överallt där leverantören är verksam för att förhindra och minimera eventuella risker 
till olycka. Leverantören skall förse sina anställda med skyddsutrustning och 
utbildning som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Sikama AB 
förväntar sig att allt arbete som utförs av våra leverantörer görs utan alkohol eller 
drogpåverkan.  
 
5. Arbetsförhållanden 
Leverantören har ett ansvar att erbjuda säkra och fysiskt och psykiskt hälsosamma 
arbetsförhållanden för alla medarbetare samt att förbjuda och vidta åtgärder mot alla 
slags trakasserier.  
 
6 Miljö och säkerhetsfrågor  
Leverantören ska sträva efter att minimera de negativa miljöeffekterna av sin 
verksamhet, sina produkter och tjänster genom en proaktiv strategi och ansvarsfull 
hantering av sina miljöaspekter.  
Leverantören ska undvika material och metoder som kan utgöra en miljörisk när goda 
alternativ finns. Det är också leverantörens ansvar att förse Sikama AB med relevant 
information om hur produkterna får/ska användas. 
 
7 Gåvor och mutor  
Leverantören skall inte erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra 
affärspartners någon form av ersättning eller belöning som strider mot lagar eller god 
affärssed. 
 


