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Inledning  
 

På Befesa befrämjar och förväntar vi oss 

affärsintegritet, efterlevnad av tillämplig 

lagstiftning och att man följer 

internationellt erkända standarder för 

miljö-, företags- och social styrning både i 

vår organisation och bland våra 

affärspartners.  

 

Uppförandekoden för leverantörer 

(”Uppförandekoden för leverantörer”) har 

utarbetats med tanke på vårt engagemang 

och kompletterar vår uppförandekod där vi 

presenterar företagets värdegrund och 

principer. Den ska tillämpas av alla 

leverantörer, affärspartners, konsulter, 

representanter och andra varuleverantörer 

eller tjänster som har samröre med Befesa 

(”Leverantörer”).  

 

Alla Leverantörer måste arbeta helt och 

hållet enligt alla tillämpliga lagar och 

bestämmelser som gäller i de länder där de 

bedriver sina verksamheter. Samtliga 

obligatoriska tillstånd, godkännanden, 

licenser och registreringar måste finnas på 

plats, vara uppdaterade och kunna läggas 

fram på begäran. Även om den lokala 

lagstiftningen och bestämmelserna inte är 

lika strikta, ska ändå Uppförandekoden för 

leverantörer gälla. Om ett krav föreskrivs av 

både Uppförandekoden för leverantörer 

och den tillämpliga lagstiftningen ska man 

tillämpa det strängaste regelverket med 

bäst skydd. 

 

På Befesa förutsätter man att 

Leverantörerna införlivar de principer som 

är fastställda i Uppförandekoden för 

leverantörer i alla organisationer på global 

nivå och att dessa efterlevs. Från Befesas 

sida förväntar man sig också att 

Leverantörerna gör sitt yttersta för att 

införliva dessa standarder hos sina 

leverantörer och underleverantörer och att 

man tar hänsyn till de här principerna när 

man väljer att anlita dem.  

 

Vi använder oss av ett visselblåsarsystem 

för att anmäla överträdelser mot 

Uppförandekoden för leverantörer. Läs mer 

på vårt företags webbplats 

www.befesa.com.  

 

Den här Uppförandekoden för leverantörer 

gäller tills man har godkänt en ny 

uppdatering eller den upphävs. Den ska 

revideras periodvis och kan läsas på 

företagets webbplats www.befesa.com.  

 

 

Miljöskydd och effektiv 

energiförbrukning 
 

En av Befesas grundläggande principer 

avser miljöskyddet. Vi förväntar oss att alla 

Leverantörer följer alla miljölagar och 

bestämmelser och att de upprättar och 

underhåller ett styrsystem för miljön enligt 

tillämpliga internationella standarder.  

 

Vi kräver att våra Leverantörer hanterar 

naturresurser på ett hållbart sätt och värnar 

om hållbar företagsledning samt 

miljöskydd.  

 

 

Mänskliga rättigheter, rutiner 

för anställda samt hälsa och 

säkerhet  
 

En grundläggande princip för Befesa är att 

man bedriver verksamheten utifrån tanken 

om respekt för mänskliga rättigheter. Med 

vår försäkran om att respektera mänskliga 

rättigheter erkänner vi alla internationellt 

erkända mänskliga rättigheter och den 

internationella arbetsorganisationens 

(ILO:s) Försäkran om grundläggande 

rättigheter och Arbetsprinciper där det 

finns fullständiga förteckningar över 

http://www.befesa.com/
http://www.befesa.com/
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rättigheter, värden och grundvalar som våra 

Leverantörer måste respektera.  
 

Vi förväntar oss att våra Leverantörer delar 

vårt engagemang och i synnerhet uppfyller 

följande: 

 

Barnarbete 
 

Leverantörer måste gå i god för att man inte 

under några omständigheter använder sig 

av barnarbete och att man följer alla 

tillämpliga lagar och bestämmelser om 

förbud mot barnarbete. Med begreppet 

”Barn” avser man en person som ännu inte 

uppnått den lagliga åldern för 

sysselsättning där det utförs arbete, 

förutsatt att den lagliga åldern 

överensstämmer med den minimiålder för 

arbete som har fastställts av ILO.  

 

Tvångsarbete 
 

Vi har nolltolerans mot alla former av 

påtvingat arbete eller tvångsarbete, 

inklusive modernt utnyttjande av 

arbetskraft eller människohandel. 

 

Ickediskriminering 
 

På Befesa förväntar vi oss att 

Leverantörerna aktivt stödjer lika 

möjligheter och lika bemötande. 

Leverantörer ska uppmuntra mångfald och 

är skyldiga att motverka alla former av 

diskriminering på arbetsplatsen på grund 

av kön, ålder, religion, ras, hudfärg, 

nationalitet, social härkomst, ideologi, 

funktionshinder, sexuell läggning eller 

något annat förhållande som åtnjuter skydd 

av tillämplig lagstiftning och kan ge upphov 

till diskriminering.  

 

Trakasserier  
 

Leverantörer är förpliktade att bemöta sina 

anställda på ett värdigt och respektfullt sätt 

och säkerställa att det inte förekommer 

någon form av fysiska, psykiska, sexuella 

eller verbala trakasserier eller någon typ av 

tvång eller missbruk i arbetsmiljön.  

 

Löner och arbetstider 
 

På Befesa förväntar vi oss att 

Leverantörerna (i) fastställer arbetstiderna, 

lönerna och betalningen för övertid enligt 

tillämplig lokal lagstiftning, inklusive 

kollektivavtal som den ifrågavarande 

leverantören är skyldig att följa och att (ii) 

åtminstone betala de minimilöner som är 

fastställda enligt den lokala lagstiftningen 

till sina anställda samt bevilja alla 

lagstadgade förmåner. 

 

Föreningsfrihet  
 

Leverantörer ska värna om föreningsfrihet 

och arbetares rätt att fritt få välja sina 

ombud, förhandla på kollektiv nivå och 

respektera att anställda har rätt att avstå 

från att delta i liknande aktiviteter.  

 

Hälsa och säkerhet  
 

Leverantörer måste eftersträva att skapa en 

säker och hälsosam arbetsmiljö samt främja 

och bibehålla de anställdas hälsa. 

Leverantörer förväntas upprätthålla och 

bibehålla adekvat arbetshälsa och 

arbetsskyddssystem. 

 

Att prioritera människors hälsa är en del av 

våra grundläggande värderingar som våra 

Leverantörer måste leva upp till. 

Leverantörer måste bedriva 

verksamheterna på ett sådant sätt att alla 

personers hälsa och säkerhet inom 

organisationen befrämjas . Vi förväntar oss 

dessutom av våra Leverantörer att de 

implementerar bästa möjliga 

olycksförebyggande åtgärder för att 

säkerställa att man med arbetsmiljön 

uppfyller kraven på en hälsoinriktad 

organisation och att de anställda har fått 

tillräcklig utbildning om 

säkerhetsrelaterade frågor. 
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Affärsintegritet och företagets 

standarder för styrning 
 

Antikorruption och konventionen 

mot mutor  
 

På Befesa tolererar vi inte korruption eller 

mutor i någon form.  

 

Leverantörer måste följa lagstiftningen om 

antikorruption och konventioner om mutor, 

riktlinjer och bestämmelser som styr 

verksamheter i de länder där de är 

verksamma.  

 

Leverantörer ska inte tolerera någon form 

av korruption eller ekonomisk brottslighet 

från deras anställda eller andra anställda i 

leverantörskedjan.  

 

Vi förväntar oss att Leverantörer visar rimlig 

aktsamhet för att förhindra och upptäcka 

korruption och mutor vid alla 

affärsuppgörelser, inklusive samarbetsavtal, 

samriskföretag och när det gäller att anlita 

mellanhänder som ombud eller konsulter.  

 

Penningtvätt och finansiering av 

terrorism  
 

Leverantörer måste garantera att de 

bedriver sin verksamheter på ett rättsgiltigt 

sätt och att deras fonder kommer från 

legitima källor.  

 

Vi förväntar oss att våra Leverantörer vidtar 

rimliga åtgärder inom deras respektive 

organisationer för att förebygga 

penningtvätt eller finansiera terrorism.  

 
Intressekonflikter  
 

Alla Leverantörer får endast fatta 

affärsrelaterade beslut utifrån objektiva 

kriterier och inte utifrån personliga 

förhållanden eller intressen så att det inte 

uppstår en intressekonflikt som kan leda till 

korruptionsrisker.  
 

Konkurrens och karteller 
 

Leverantörer är skyldiga att bedriva sina 

verksamheter enligt principerna om rättvis 

konkurrens. Detta innefattar sträng 

efterlevnad av kartellagstiftningen och 

regelverk varigenom man eftersträvar att 

skydda konkurrens mot förvrängningar och 

missuppfattningar. 

 

Leverantörer får inte fastställa priser eller på 

förhand göra upp om anbud med 

konkurrenterna. De får inte utbyta 

information om aktuella, senaste eller 

framtida priser. Det är under alla 

omständigheter förbjudet att delta i en 

kartell. 

 

Inbjudningar och gåvor 
 

Vi förväntar oss att Leverantörerna 

konkurrerar på grundval av kvaliteten på 

deras produkter och tjänster. Utbyte av 

artigheter av yrkesmässig karaktär får inte 

användas i syfte att tillskansa sig orättvisa 

konkurrensfördelar. Det är endast tillåtet att 

överräcka eller ta emot inbjudningar eller 

gåvor om detta är tillåtet enligt tillämplig 

lagstiftning och bestämmelser eller då 

detta är lämpligt och förenligt med rimliga 

marknadsmässiga sedvänjor och rutiner.  

 

Handel i överenstämmelse med 

bestämmelser  
 

Leverantörer måste säkerställa att de 

efterlever all tillämplig lagstiftning, riktlinjer 

och bestämmelser som reglerar import och 

export av varor, tjänster, information och de 

är skyldiga att respektera alla tillämpliga 

embargon eller sanktioner. Leverantörer 

ska ge pålitlig och korrekt information och 

vid behov beviljas exporttillstånd och/eller 

samtycken.  

 

Vi förväntar oss att våra Leverantörer följer 

alla tillämpliga lagar om konfliktmineraler 

och bestämmelser. Leverantörer ska agera 

ansvarsfullt när det gäller att spåra källorna 
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för de mineral som används i deras 

produkter och ska på begäran lämna 

information om källan och en beskrivning 

av spårningsprocessen till Befesa. 

 

Insideraffärer  
 

Leverantörer och deras överordnade, 

tjänstemän eller anställda får inte använda 

personliga uppgifter, som inte har röjts för 

allmänheten, och har lämnats medan man 

har haft en affärsrelation med Befesa som 

grundval för handel eller för att göra det 

möjligt för andra att handla med företagets 

andelar eller värdepapper.  

 

Personuppgifter 
 

Leverantörer måste följa alla tillämpliga 

lagar i syfte att skydda personuppgifter, i 

synnerhet om medarbetare, affärspartners 

eller kunder.  

 

Konfidentiell/skyddad information  
 

Leverantörer ska hantera känslig 

information, inklusive konfidentiell eller 

skyddad information samt 

affärshemligheter på ett korrekt sätt. Det är 

inte tillåtet att begagna sig av information 

för några andra syften än för de 

affärsmässiga ändamål som den ska 

användas för, såvida detta inte har föregåtts 

av ett godkännande från ägaren av 

informationen.  

 

Immateriella rättigheter  
 

Leverantörer måste följa alla tillämpliga 

lagar som reglerar immateriella rättigheter, 

inklusive skydd mot röjning av uppgifter, 

patent, upphovsrätter och varumärken.  

 

Informationssäkerhet  
 

Leverantörer är skyldiga att skydda andras 

konfidentiella och skyddade uppgifter, 

inklusive personuppgifter, från obehörig 

åtkomst, förstörelse, användning, ändringar 

eller röjning av uppgifter genom att 

upprätthålla adekvata fysiska och 

elektroniska säkerhetsrutiner.  

 

 

Efterlevnad av Befesas 

Uppförandekod för 

leverantörer 
 

Våra Leverantörer måste säkerställa att de 

efterlever de principer som är fastställda i 

den här Uppförandekoden för leverantörer 

och att de inte tolererar någon form av 

repressalier mot personer som anmäler 

överträdelser mot de principer som finns 

anförda i vår Uppförandekod för 

leverantörer.  

 

Befesa kommer att övervaka och säkerställa 

att Leverantörerna fortsätter att tillämpa 

dessa principer och kan begära att man 

genomför revisioner eller utvärderingar för 

att verifiera i vilken mån principerna 

efterlevs.  

 

Befesa förbehåller sig rätten att vidta 

adekvata sanktioner mot Leverantörer som 

inte följer någon av de principer som är 

fastställda i den här Uppförandekoden för 

leverantörer. Ett dylikt förhållande kan till 

och med leda till att affärsrelationen 

avslutas och att man väcker talan om 

skadestånd eller gör anspråk på andra 

rättigheter vid allvarliga överträdelser (t.ex. 

i händelse av begångna brott) eller om man 

inte är i stånd att åtgärda någon typ av 

överträdelse och vidta tillräckliga åtgärder 

inom skälig tid, eller om man kan urskilja ett 

mönster med fall av kontinuerliga 

överträdelser mot dessa principer. 
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Leverantörens försäkran om efterlevnad  
 

Med den nedanstående underskriften bekräftar vi att vi har tagit emot och noterat innehållet i 

Befesas Uppförandekod för leverantörer och vi försäkrar att vi i alla avseenden kommer att följa 

de ifrågavarande principerna och kraven. Vi bekräftar också att vi har konstaterat att en 

avgörande förutsättning för att det ska föreligga en affärsrelation mellan Befesa och oss i 

egenskap av Befesas Leverantör är att vi följer den här Uppförandekoden för leverantörer.  

 

 

Leverantörens namn:    ________________________________________ 

 

 

Namn på den person som undertecknar: ________________________________________ 

 

 

Ort och datum:      ________________________________________ 

 

 

Underskrift:     ________________________________________ 

 


