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UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 

Softronic har höga ambitioner att vara ett ansvarsfullt företag gentemot intressenter och övrig omvärld. 

Det innebär att Softronic ska agera utifrån högsta möjliga etiska normer och integritet. Inom 

inköpsverksamheten ska Softronic agera professionellt och objektivt samt tillämpa sund 

konkurrensutsättning.  

Softronic driver ett aktivt hållbarhetsarbete och är certifierat enligt ISO14001. Målsättningen är bl a att 

minimera negativ miljöpåverkan och verka för mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, 

föreningsfrihet och att förhindra korruption och barnarbete.  

Regler för Softronics agerande uttrycks bl a i Softronics egna uppförandekod. Se länk Affärsetik och 

uppförandekod | Softronic AB 

Leverantörer och affärspartners till Softronic förväntas dela Softronics värdegrund och aktivt bidra till 

att minimera miljöpåverkan. Efterlevnaden av denna uppförandekod beaktas både vid beslut om nya 

affärsrelationer/inköp samt vid utvärdering av pågående avtalsrelationer. De leverantörer som tydligt 

kan visa att de följer kraven, t ex genom egen uppförandekod, ges prioritet. Om leverantören inte kan 

efterleva koden under pågående avtalsperiod åligger det leverantören att underrätta Softronic. Genom 

att godkänna koden åtar sig leverantören att bistå Softronic vid eventuell kontroll/revision av faktiska 

förhållanden.  

Uppförandekoden skall ses som grundläggande leverantörskrav som normalt kompletteras med mer 

specifika krav beroende på inköpssituation eller typ av affärsrelation. 

Leverantörens åtaganden 

GENERELLT 

Leverantörer ska stödja och efterleva FN Global Compacts tio principer samt följa och stödja FNs 

Barnkonventions principer. Leverantören ska följa all tillämplig lagstiftning och om kraven i koden är 

oförenliga med lagstiftning ska tillämpliga lagar och förordningar ges företräde. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

Mänskliga rättigheter 

• Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för leverantörens 

inflytande 

• Försäkra att leverantörens egna företag inte är inblandad i kränkningar av mänskliga 

rättigheter 

• Aktivt arbeta för att stoppa alla former av utnyttjande av barn  

Arbetsrätt 

• Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

• Leverantören eller dess underleverantörer får inte bedriva någon form av tvångsarbete eller 

barnarbete 

• Leverantören ska verka för jämställdhet och aktivt motverka alla former av diskriminering 

 

https://www.softronic.se/om-oss/etik/
https://www.softronic.se/om-oss/etik/
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Anti-korruption 

• Leverantören ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 

MILJÖ 

• Leverantören ska minimera användning av skadliga ämnen, hushålla med råvaror och energi 

samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning.  

• Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete och genom det ständigt minska sin 

påverkan på miljön inklusive de produkter och tjänster som tillhandahålls. 

• För tjänster/affärsrelationer i större omfattning som ingår i kundleveranser eller sker i 

Softronics lokaler ska leverantören tillse att de får kännedom om Softronics policys, riktlinjer 

och rutiner inom hållbarhetsledningssystemet. 

• Deklarera relevant miljöinformation för sina varor och tjänster så som miljömärkning, 

energiförbrukning, livslängd och möjlighet till återvinning. 

TJÄNSTELEVERANSER 

Softronic är diplomerat enligt kvalitetsledningssystemet Svensk kvalitetsbas samt följer ISO27001 

inom informationssäkerhet, där vissa affärsenheter är certifierade. Dessa ledningssystem och 

Softronics hållbarhetsledningssystem reglerar Softronics verksamhet men omfattar också i många fall 

leverantörer och affärspartners i de tjänster som levereras.  

I likhet med miljökraven för tjänsteleveranser måste leverantörer och affärspartners aktivt ta del av 

innehåll, krav och intentioner i ledningssystemen för kvalitet och informationssäkerhet. Detta avser 

större leveranser och innebär således att leverantörer måste förstå och agera i linje med alla tre 

ledningssystemen. Särskilt viktigt är detta om tjänsterna ingår i Softronics kundleveranser. Softronic 

förväntar sig att leverantörer och affärspartners informerar om brister uppstår eller om kraven inte kan 

efterlevas under avtalsperioden. 

 


