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Inköpspolicyn är det övergripande dokument som anger de styrande grundprinciperna och inriktningen 

för hur Softronic ska hantera inköp och av varor och tjänster. 

Syftet med inköpspolicyn är att främja inköp som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara 

samt bidra till att Softronics affärsverksamhet och varumärke stärks. Inköpen ska också genomföras 

så att de uppfyller krav inom Softronics styrande regelverk och ledningssystem. Leverantörsavtal skall 

beslutas och undertecknas enligt Softronics delegations- och attestordning. 

Inköpspolicyn ingår i Softronics övergripande styrsystem och omfattar alla medarbetare och 

verksamheter inom företaget. Kopplat till inköpspolicyn finns riktlinjer som mer i detalj styr inköpen. I 

Softronics olika verksamhetsprocesser används sedan riktlinjerna i olika inköpssituationer.  

Softronic väljer leverantörer och affärspartners utifrån följande förmågor: 

• leverera varor och tjänster på affärsmässigt riktiga grunder 

• leverera varor och tjänster som uppfyller Softronics krav inom hållbarhet och kvalitet 

• som företag uppträda ansvarsfullt och verka i linje med Softronics grundläggande värderingar 

Inköp skall ske i enlighet med Softronics Uppförandekod (Code of Conduct) som innehåller regler och 

riktlinjer för vårt affärsmässiga uppträdande samt ansvar gentemot företagets olika intressenter. För 

leverantörer finns ett generellt regelverk – Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct). 

Detta dokument innehåller Softronics grundläggande krav på våra leverantörer och affärspartners. 

Softronics grundprinciper för inköp: 

• Affärsmässighet 

Anskaffning av varor och tjänster skall ske med fokus på låg totalkostnad och rätt kvalité. 

Softronic ska agera professionellt och objektivt samt tillämpa sund konkurrensutsättning. För 

att nå god ekonomi ska inköpen i möjligaste mån samordnas och standardiseras för att dra 

nytta av samlade inköpsvolymer.  

 

• Rättssäkerhet 

Upphandling och inköp ska ske enligt, vid var tid, gällande lagstiftning. 

 

• Socialt ansvar 

Softronic arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, föreningsfrihet och emot 

korruption, diskriminering och barnarbete. Leverantörer och affärspartners skall visa att de 

delar Softronics värdegrund och uppfyller kraven inom socialt ansvarstagande.  

 

• Miljö 

En central målsättning i Softronics hållbarhetsarbete är att de inköp av varor och tjänster som 

genomförs ska generera så liten miljöpåverkan som möjligt. Softronic ställer krav på 

leverantörernas miljöarbete såväl som de varor och tjänster som Softronic anskaffar. 

Generella miljökrav ställs i Uppförandekod för leverantörer. Därtill ställs särskilda miljökrav för 

varje specifik inköpssituation.  

 

• Kvalitet 

Som diplomerat företag enligt standarden Svensk kvalitetsbas driver Softronic ett strukturerat 

kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet omfattar all verksamhet inom Softronic såväl som 

företagets leverantörer. I detta styrsystem finns olika beskrivningar av hur inköp och 

leverantörsstyrning ska utföras samt krav på leverantörerna. Särskilda krav ställs på de 

leverantörer som ingår i Softronics kundleveranser och som därmed behöver ha god 
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kännedom om och följa kraven i Softronics olika ledningssystem.  

 

• Informationssäkerhet 

I den verksamhet som Softronic bedriver är informationssäkerhet helt central. Inom relevanta 

inköpsområden som hård- och mjukvara, lokaler ska särskild vikt läggas vid att identifiera 

informationssäkerhetskrav utifrån ett riskperspektiv. Detta gäller även för tjänster och 

affärssamarbeten som ingår i Softronics kundleveranser. 

 

 


