
UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 



Introduktion

Green Cargos uppförandekod för leverantörer 
fastställer de grundläggande krav vi har på våra 
leverantörer. Den bygger på statens ägarpolicy 
(2017), FN:s Global Compact, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter,  
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Uppförandekoden omfattar samtliga leverantörer 
och dess underleverantörer samt övriga affärs- 
och samarbetspartners (också refererade till som 
”leverantören”) och definierar de krav Green 
Cargo ställer på dessa. När anställda anges i denna 
uppförandekod räknas även inhyrd personal, 
tillfälligt anställda och anställda under utbildning.



Lagefterlevnad
Leverantörer ska följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar i de  
länder där de bedriver sin verksamhet. Skulle något av kraven i uppförande
koden skilja sig från vad som anges i nationell lagstiftning ska de mer 
stringenta kraven tillämpas. 

Alla varor, tjänster och entreprenader som levereras till Green Cargo 
ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) 

  FN:s barnkonvention, artikel 32 

  FN:s Global Compacts tio principer

  ILO:s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)

   Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i  
tillverkningslandet

   Det arbetssätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det  
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet

  Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet

  FN:s deklaration mot korruption
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I tillägg till Green Cargos uppförandekod för leverantörer förbinder ni  
även er till att uppfylla Sikringsforeskriften §3-4 gällande tystnadsplikt  
avseende skyddsvärd information.
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Affärsetik, mutor och korruption
Leverantörer får inte delta i eller tolerera någon form av korruption, mutor, 
utpressning eller förskingring. Leverantörer får inte erbjuda eller acceptera 
några förmåner eller något annat för att få någon otillbörlig eller olämplig 
fördel. Exempel på olämpliga förmåner kan vara kontanter, gåvor, nöjes
resor eller förmåner av annan natur.

Immateriella rättigheter
Leverantören måste respektera immateriella rättigheter och skydda  
konfidentiell information genom att säkra den mot missbruk, stöld,  
bedrägeri eller otillbörligt röjande. 

Kontinuitetsplan 
Leverantören ska ha en kontinuitetsplan upprättad. Den ska tydligt 
beskriva hur verksamheten ska fortgå i händelse av driftavbrott eller  
nödsituation som kan påverka Green Cargo negativt.

AEO-S 
Leverantören ska säkerställa att varor, tjänster samt information hanteras i 
enlighet med de krav som ställs enligt AEOS.
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Mänskliga rättigheter & arbetsvillkor
Alla medarbetare ska behandlas med värdighet, respekt och utan att  
diskrimineras. Leverantören ska stödja och skydda de internationellt 
erkända mänskliga rättigheterna både på arbetsplatsen och mer allmänt  
i hela verksamheten. 

Diskriminering och trakasserier
Leverantören får inte under några omständigheter diskriminera på grundval 
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder, medlemskap i arbetstagarorganisationer eller sexuell läggning. 

Arbetstid, semester och lön
Leverantörer ska se till att normal arbetstid, övertid respektive semester 
ligger inom de gränser som är tillåtna enligt tillämpliga lagar och förordningar 
eller som har överenskommits i relevanta kollektivavtal. 
Leverantören ska betala ut överenskommen lön direkt till den anställde, på 
fastställd tid och till fullo. Leverantören får inte i något fall betala mindre 
än den nationellt lagstadgade minimilönen eller som har överenskommits i 
relevanta kollektivavtal.
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Tvångsarbete
Leverantören ska säkerställa att det inte förekommer någon form av tvångs, 
slav eller straffarbete. De anställda ska ges rätt till att avsluta anställningen 
efter en rimlig uppsägningstid eftersom allt arbete inklusive övertidsarbete 
ska vara frivilligt. De anställda ska alltid ha rätt att lämna företagets lokaler 
och områden. Leverantören får inte föreskriva att anställda ska lämna över 
identitetspapper, arbetstillstånd eller värdeföremål som villkor för anställning.

Barnarbete
Leverantören ska bekämpa alla former av barnarbete. Ungdomar under 18 
år får endast arbeta med ofarliga arbetsmoment och arbete får endast ske 
under förutsättning att de har fullgjort nationell skolplikt eller att arbetet 
medger parallellt genomförande av skolplikten.
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Arbetsmiljö & säkerhet
Leverantören ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. Leve
rantören ska vidta åtgärder och förebygga risker inom området genom 
lämplig riskhantering och med genomförda kontroller. Lämplig utbildning 
om eventuella hälsorisker, arbetsmiljöutbildning och skyddsutrustning ska 
regelbundet tillhandahållas alla anställda. Samtliga anställda ska även 
regelbundet utbildas i hur de ska agera vid brand eller i andra nödsituatio
ner. Det ska finnas utrymningsplaner och brandskyddsutrustning.

Föreningsfrihet
Leverantören ska ge anställda frihet att utöva sin lagliga rätt att fritt orga
nisera sig och förhandla kollektivt. Detta innebär att leverantören inte på 
något sätt får hindra upprättandet, upprätthållandet eller administrationen 
av arbetstagarorganisationer eller kollektivavtalsförhandlingar. I länder där 
föreningsfriheten är begränsad ska leverantören medverka till att anställda 
får möta företagsledningen för att diskutera löne och arbetsvillkor utan att 
de anställda drabbas av negativa konsekvenser.
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Miljöarbete
Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete för att minimera 
negativ miljöpåverkan från verksamhetens aktiviteter. Genom att ha rutiner 
för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören 
arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resurs
användning och utsläpp. 
Leverantörer ska se till att de har och upprätthåller alla nödvändiga till
stånd och licenser samt att de följer verksamhets och rapporteringskrav i 
enlighet med dessa. 
Leverantören ska arbeta aktivt för att minska sitt avfall och utsläpp till mark, 
luft och vatten. Leverantörer ska hantera farliga ämnen på ett ansvarsfullt vis 
och där så är möjligt byta ut farliga ämnen mot mindre farliga.

Efterlevnad och revisioner
Green Cargo förväntar sig att leverantörer låter oss, eller tredje part som 
godkänts av oss, genomföra revisioner och utvärderingar av den del av 
leverantörens verksamhet som är relevant för affärsrelationen. 
Leverantörer ska säkerställa och på lämpligt sätt övervaka att hela den 
underliggande leverantörskedjan följer denna uppförandekod eller, i 
förekommande fall, den egna motsvarande uppförandekoden. Brott mot 
bestämmelserna i denna uppförandekod kan utgöra väsentligt avtalsbrott.


