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Teknos uppförandekod för leverantörer 

Inledning 

Teknos strävar efter att vara en hållbar leverantör av ytbehandlingslösningar – nära våra kunder. Våra 
värderingar ”Kreativitet, uthållighet och rättvisa” är vägledande för allt vi gör. Vi tar ett stort ansvar för att 
skydda vår planet och få världen att hålla längre. Vår avsikt är att samarbeta med leverantörer som är 
villiga att dela detta ansvar. Denna uppförandekod för leverantörer definierar de minimikrav som vi 
förväntar oss att våra leverantörer uppfyller inom sin egen verksamhet och inom sin leveranskedja. 
Uppförandekoden bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact för områdena mänskliga rättigheter, 
arbetskraft, miljö och antikorruption. 

Miljö 

Vi förväntar oss att våra leverantörer tillämpar en försiktighetsprincip i hela sin verksamhet för att minimera 
miljöpåverkan.  

Leverantörerna måste uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning och föreskrifter.  

Leverantörerna måste ha ett fastställt system för att definiera, kontrollera och minska effekterna av negativ 
miljöpåverkan. Detta system ska helst vara baserat på en internationell standard som ISO 14001 eller 
liknande och vara certifierat av tredje part. 

Leverantörerna måste sätta upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och sträva efter att hela 
tiden förbättra sin miljöprestanda. 

Leverantörerna måste minimera sitt avfall och sina utsläpp i luft, mark och vatten. Leverantörerna måste 
avskilja och hantera avloppsvatten på plats eller använda en extern reningsanläggning för avloppsvatten. 
Utsläpp i omgivningsluften måste kontrolleras och hanteras enligt gällande tillstånd och utsläppsnormer. 
Markföroreningar måste motverkas och eventuella föroreningar åtgärdas omedelbart.  

Farligt avfall ska hanteras, förvaras och avlägsnas på ett miljömässigt säkert sätt. 

Leverantörerna måste hantera kemikalier på ett säkert sätt. 

Leverantörerna måste bidra till att material och produkter återvinns och återanvänds, att 
energiförbrukningen minskar och att resursanvändningen blir effektivare. 

Hälsa och säkerhet  

Leverantörerna måste se till att alla anställda har en hälsosam och säker arbetsmiljö.  

Leverantörerna måste ha ett system för att upptäcka och undvika potentiella risker i sin verksamhet. 

Leverantörerna måste vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och skador i all verksamhet.  

Leverantörerna måste tillhandahålla säkerhetsutbildning och se till att skyddsutrustning finns tillgänglig vid 
behov. 

Om boende tillhandahålls måste leverantörerna säkerställa möjligheter till avskildhet, tystnad och 
hygieninrättningar. 

Arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter 

Leverantörerna måste följa alla tillämpliga lagar och respektera internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, oavsett var de är verksamma. Om den nationella lagstiftningen i sällsynta fall står i direkt 
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konflikt med internationella standarder bör leverantörerna sträva efter att följa principerna för internationellt 
erkända mänskliga rättigheter. 

Leverantörerna får under inga omständigheter anlita barnarbetskraft. Leverantörerna får inte anställa barn 
under 15 år (14 i vissa utvecklingsländer) eller barn under grundskoleålder i landet ifråga alternativt under 
minimiålder för anställning enligt gällande nationella lagar och förordningar, beroende på vad som är 
högst.   

Anställda under 18 år får inte arbeta under farliga förhållanden.  

Leverantörerna måste ha en dokumenterad process för att säkerställa att barnarbete som uppdagas 
hanteras omedelbart. 

Leverantörerna får inte använda tvångsarbete eller påtvingat arbete. Anställning måste alltid vara frivillig. 
Anställda måste ha rätt att avsluta sin anställning efter att ha meddelat arbetsgivaren i rimlig tid. Anställda 
är fria att lämna leverantörens arbetsplats utanför arbetstid. 

Leverantörerna får inte utsätta någon för diskriminering. Alla anställda ska behandlas rättvist och jämställt. 
Psykisk eller fysisk bestraffning, trakasserier eller övergrepp tolereras inte i någon form.  

Leverantörerna får inte tillämpa olaglig övertid. Arbetstiden får inte vara alltför omfattande och inte heller 
överskrida den lagstadgade gränsen. Det måste finnas tillräckliga viloperioder reglerade mellan 
leverantören och de anställda. Övertid ska vara frivillig och alltid ersättas.  

Leverantörerna får inte hindra anställda från att engagera sig i valfri arbetstagarorganisation eller -grupp 
eller organisation som driver kollektivförhandlingar. Anställda måste ha rätt att bilda och ansluta sig till 
fackföreningar och andra arbetstagarorganisationer utan att utsättas för trakasserier, inblandning eller 
repressalier. 

Leverantörerna måste betala minst lagstadgad minimilön och alla lagstadgade förmåner, så att lönen är 
tillräcklig för att tillgodose grundläggande behov för anställda och deras familjemedlemmar.  

Leverantörerna måste betala ersättning för övertid i enlighet med lokala lagar. Ersättning måste alltid 
betalas ut i rätt tid. Disciplinära avdrag från lönen är inte tillåtna. 

Affärsetik och integritet 

Leverantörerna måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar och bedriva verksamhet på ett rättvist 
och etiskt sätt.  

Leverantörerna måste förhindra mutor och korruption. Leverantörerna får inte betala eller acceptera mutor 
eller återbetalningar eller erbjuda/lova någon otillbörlig fördel direkt eller via mellanhänder.  

Leverantörerna måste praktisera fri och rättvis konkurrens över hela världen och respektera 
konkurrenslagstiftningen inom alla verksamhetsområden.  

Leverantörerna måste kunna uppge ursprungslandet för alla produkter som Teknos köper.  

Leverantörerna måste skydda all konfidentiell information från Teknos och dess affärspartners och 
respektera alla immateriella rättigheter. 

Kemisk lagstiftning (t.ex. REACH) 

Leverantörerna måste följa alla nationella och regionala föreskrifter. 

Leverantörerna måste bedöma säljbarheten hos de produkter som Teknos köper när det gäller efterlevnad 
av globala regelverk för kemikalier samt hjälpa till att nå efterlevnad. Detta innefattar efterlevnad av förbud, 
restriktioner, registreringar och affärsstandarder. Leverantörerna måste svara på frågor om kemisk 
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sammansättning och tillhandahålla provresultat vid behov. Leverantörerna måste informera Teknos om 
väsentliga förändringar gällande regelverk eller tekniska/kemiska egenskaper för en produkt så snart 
denna information blir tillgänglig.  

Ledningssystem och engagemang 

Leverantörens ledning ska förstå och respektera vikten av ett bolags sociala och miljömässiga ansvar och 
affärsetik samt vara villig att förbättra sig på dessa områden.  

Leverantörerna måste identifiera, övervaka och följa alla tillämpliga nationella lagar och föreskrifter, 
branschens minimistandarder och internationella konventioner om sociala villkor, arbetsvillkor, barnarbete 
och miljöskydd. 

Leverantörerna ska implementera och integrera denna uppförandekod i sin verksamhet och utbilda 
anställda och underleverantörer om sina rättigheter och skyldigheter så som de definieras i denna 
uppförandekod och lokala lagar. 

Revisioner 

Teknos kommer att bedöma leverantörernas efterlevnad av denna uppförandekod med hjälp av 
självskattningsformulär och översyner och genom att genomföra revisioner på plats hos leverantörerna. 
Revisionerna kan utföras av Teknos eller en tredje part. Vi avser att använda den insamlade informationen 
i våra inköpsstrategier, leverantörsutvärderingar och för att bestämma vilka leverantörer Teknos vill 
fortsätta att samarbeta med för att vidareutveckla företaget.  

Vi vill utveckla samarbetet med våra leverantörer och är villiga att samarbeta med leverantörerna för att 
uppfylla dessa krav och ta större ansvar gentemot samhället och miljön.  

Referenser 

FN:s Global Compacts tio principer 
ILO:s internationella arbetsstandarder 

 

Teknos koncernledning har godkänt denna uppförandekod för leverantörer i april 2018.  

 

 

Vi (leverantörens företagsnamn) __________________________________________________ bekräftar 
att vi accepterar ovanstående krav.  

Namn och befattning:________________________________________________________  

Namnteckning____________________________________________Datum: ____________________ 

 

 

Alternativt kan leverantörens efterlevnad av dessa principer påvisas genom hänvisning till leverantörens 
egen uppförandekod eller företagspolicy med jämförbara standarder. Det är leverantörens skyldighet att 
jämföra och kontrollera efterlevnaden. Om en leverantör inte har implementerat jämförbara standarder 
förväntas leverantören följa Teknos uppförandekod för leverantörer.  


