
ALM Equity-koncernen bedriver verksamheter som medför påverkan på 
människor och miljön liksom på ett stort antal intressenter. Det är därför av 
största vikt att vi tillsammans med våra leverantörer tar ansvar för ett hållbart 
samhälle. Den här uppförandekoden för leverantörer definierar de krav och 
förväntningar vi har på vårt samarbete. 

Uppförandekod för leverantörer 
till ALM Equity
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Uppförandekod för leverantörer

Introduktion

Denna uppförandekod för leverantörer (nedan kallad ”leverantörskoden”) gäller 
leverantörer till ALM Equity och dess dotterbolag (nedan kallad ”ALM Equity” alternativt 
”koncernen”). Vi förväntar oss att våra leverantörer jobbar systematiskt för att den 
också efterlevs hos anlitade underleverantörer och hos den som på annat sätt utför 
tjänster eller är verksam i uppdrag för koncernen. 

Krav på våra egna verksamheter
ALM Equity ställer krav på verksamheterna inom koncernen för att ta ansvar för vår påverkan. 
Vi ska vara en ansvarstagande och utvecklande samarbetspartner och arbetsgivare. 
Verksamheterna ska bedrivas på ett professionellt, säkert och miljöriktigt sätt som uppfyller 
de krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och befintliga 
avtal. 

ALM Equitys egen uppförandekod är vägledande för hur medarbetarna ska uppträda och 
agera i det dagliga arbetet. Den sammanfattar de etiska värderingar som ALM Equity anser 
ska gälla i koncernen och bygger bland annat på de tio principerna i FN:s Global Compact. 

Krav på leverantörernas verksamhet
Leverantörskoden är byggd på ALM Equitys egen uppförandekod och ska spegla de krav vi 
ställer på våra medarbetare och på våra verksamheter inom koncernen. 

Våra leverantörer är en förlängning av våra egna verksamheter. Genom kravställning, 
samarbete och uppföljning vill vi verka för en hållbar leverantörskedja. 

Denna kod är ett övergripande men inte uttömmande dokument och täcker inte alla 
situationer som kan uppstå och inte heller alla lagar, föreskrifter och interna regler som kan 
vara aktuella. Leverantörskoden ska därmed följas som en allmän vägledning för beslut som 
inte uttryckligen regleras i koden och det förutsätts att leverantören använder sitt sunda 
förnuft och omdöme för att skilja på vad som är rätt och fel. 

ALM Equitys leverantörskod är inte förhandlingsbar. Det är därför viktigt att vi i samförstånd 
med våra leverantörer skapar förutsättningar till förbättringar som säkerställer att koden 
efterlevs inom en given tidsram. 

Denna leverantörskod ska utgöra en integrerad del av leverantörens avtal med ALM Equity. 
Leverantörerna ska också efterleva eventuella ytterligare krav som avtalats i kontrakt.
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Ansvar på arbetsplatsen

Leverantören ska säkerställa att de anställda har tillgång till en säker, hälsosam och 
sanitär arbetsplats. Leverantören uppmuntras att ständigt förbättra sitt arbete rörande 
hälsa och säkerhet genom att sätta mål, utveckla handlingsplaner och utföra ständiga 
förbättringar. Vi kräver att våra leverantörer agerar i enlighet med följande normer.

Säker och hälsosam arbetsmiljö
Leverantörens arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma där medarbetarna ska ha en 
god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Leverantören ska följa alla relevanta lagar och regler 
rörande hälsa och säkerhet i det land verksamheten befinner sig. Leverantören ska identifiera, 
utvärdera och hantera arbetsmiljörelaterade risker genom ett strukturerat och prioriterat 
riskhanteringssystem. Leverantören ska tillhandahålla relevant och effektiv personlig 
skyddsutrustning samt instruktioner om hur dessa ska användas.

Icke-diskriminering
Leverantören ska inte på några grunder diskriminera eller särbehandla medarbetare. 
Leverantören har ett ansvar att förebygga och förhindra alla former av trakasserier på 
arbetsplatsen och ska agera mot eventuella överträdelser. Alla anställningsrelaterade frågor, 
såsom anställning, uppsägning och pensionering ska baseras endast på relevanta och 
objektiva kriterier.

Arbetsförhållande och lön
Leverantören ska garantera att medarbetare har en skälig ersättning som täcker utgifter 
för en anständig levnadsstandard och vara i överensstämmelse med nationella lagar och 
bestämmelser vad gäller minimilön. Där föreskrifter om lagstadgad arbetstid saknas, får 
arbetstiden inte överstiga 60 timmar i veckan, inklusive övertid. Övertid ska vara frivillig. 
Löner ska utbetalas regelbundet och i tid. 

Alla medarbetare ska ha skriftliga, begripliga och juridiskt bindande anställningsavtal. 
Leverantören ska erbjuda och bevilja lagstadgad semester och ledighet, såsom betald 
sjukfrånvaro och föräldraledighet för alla medarbetare.

Rätten till föreningsfrihet
Leverantören ska respektera medarbetarnas rätt att bilda eller ansluta sig till valfri förening, 
att organisera sig fackligt, utföra fackliga uppdrag och att förhandla kollektivt eller individuellt. 
Medarbetarna ska kunna utöva dessa rättigheter utan att hindras, eller riskera trakasserier 
och repressalier. 

Olycksfall
Leverantören ska ha ett system på plats för medarbetare att rapportera risker för och faktiska 
olycksfall kopplat till hälsa och säkerhet på sin arbetsplats samt ett system för att undersöka, 
spåra och hantera dessa. 

Leverantören ska implementera handlingsplaner för att minimera risker, tillhandahålla 
nödvändig medicinsk hjälp samt för att underlätta en medarbetares återgång till arbetet.

Utbildning
Leverantören ska regelbundet utbilda sina medarbetande i frågor rörande hälsa och säkerhet.
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Ansvar på arbetsmarknaden

God affärsetik är grundläggande inom alla koncernens verksamheter och ALM Equity 
ska agera som en pålitlig och ansvarsfull koncern som lever upp till sina åtaganden. 
Vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Mer specifikt, kräver vi att våra 
leverantörer agerar i enlighet med följande normer.

Rättvis konkurrens
Leverantören ska konkurrera på ett rättvist sätt och i enlighet med gällande 
konkurrenslagstiftning. Det innebär att verka för sund konkurrens och inte acceptera 
någon form av olagliga konkurrensbegränsande åtgärder, som till exempel prissamverkan, 
kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans. 

Antikorruption och bestickning
Leverantören ska inte vara involverad i någon form av korruption, inklusive mutor, utpressning 
eller tilldelning av otillbörliga privata eller yrkesmässiga fördelar för kunder, entreprenörer, 
leverantörer eller regeringstjänstemän. 

Leverantören ska inte heller erbjuda dyra gåvor eller överdriven representation till ALM 
Equitys inköpsansvariga eller andra medarbetare inom koncernen i ett försök att påverka 
affärsbeslut. Normgivande är IMM:s Näringslivskod.

Korrekt bokföring och redovisning
ALM Equitys finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med god redovisningssed och 
bokföringen måste redovisa genomförda transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande 
sätt. ALM Equity ska tillhandahålla efterfrågad information som är öppen, sanningsenlig, 
relevant, begriplig och aktuell och finansiella rapporter ska utfärdas i tid för att ge en korrekt 
bild av koncernens redovisning och finansiella resultat. 

Informationssäkerhet 
Leverantörens medarbetare ska upprätthålla god informationshantering och 
informationssäkerhet samt använda sig av säkra informationskanaler i samarbetet med ALM 
Equity. Leverantören undertecknar en sekretessförbindelse när det är relevant. Åtagandet att 
bevara konfidentiell information gäller även efter det att uppdraget med ALM Equity upphört. 

Klagomålsmekanismer
Leverantören ska tillhandahålla klagomålsmekanismer för att chefer och anställda ska 
kunna rapportera missförhållanden och överträdelse av villkor i denna leverantörskod 
på arbetsplatsen. Leverantören ska skydda uppgiftslämnarens sekretess och förbjuda 
vedergällning. 
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Ansvar i samhället

Genom socialt och miljömässigt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter 
och genom dialog med de som påverkas av koncernens verksamheter skapas 
förutsättningar för en hållbar utveckling för samhället. ALM Equitys leverantörer ska 
respektera alla medarbetares mänskliga rättigheter och behandla dem med värdighet 
och respekt. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar i enlighet med följande normer.

Respekt för mänskliga rättigheter
Leverantören ska stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna, 
vilket innebär ett åtagande att inte orsaka, medverka eller genom sin verksamheter 
vara kopplad till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. ALM Equity accepterar inte 
tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.

Barnarbete 
Leverantören ska inte på något sätt medverka till barnarbete. Tillämpliga nationella och 
internationella standarder gällande minimiålder för arbete ska alltid strikt följas. I de fall lokala 
lagar eller föreskrifter fastställer en högre ålder som minimiålder för arbete gäller denna.

Miljömässigt ansvar
Leverantören ska säkerställa att de minimerar sin verksamhets påverkan på miljön och 
på klimatet. Leverantören förväntas att ständigt förbättra sin miljöprestanda för väsentliga 
hållbarhetsaspekter i hela sin värdekedja genom att sätta mål och följa upp prestandan 
och att aktivt arbeta med att öka medvetenheten för dessa frågor genom information och 
utbildning. Lokala, regionala och globala miljöfrågor tas i beaktande och nationella lagar samt 
andra relevanta miljörelaterade samhällskrav ska efterlevas.

Leverantören ska ha en dokumenterad process för inköp, lagring, hantering och användning 
av kemiska substanser, med speciellt fokus på farliga kemikalier. 

Leverantören ska upprätta och underhålla en förteckning över farligt avfall för att kunna 
övervaka typen av och mängden som genereras upprätthålla processer för säker hantering, 
transport och omhändertagande av avfall.
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Uppföljning

Leverantören ska kunna uppvisa dokumenterad efterlevnad av denna leverantörskod. 
Bristande efterlevnad ska skyndsamt rapporteras till ALM Equity. 

Vi förbehåller oss rätten att oannonserat besöka och utvärdera alla leverantörer som levererar 
produkter eller tjänster till oss. Dessa utvärderingar kan utföras av en medarbetare på ALM 
Equity eller av en tredjepartsgranskare som ALM Equity valt. Vid en sådan granskning ska 
leverantören vara beredd på att tillhandahålla all relevant och rimligen tillgänglig information, 
dokumentation och personal. Vid bristande efterlevnad ska leverantören upprätta en 
handlingsplan för rättelse av bristen. Vi strävar efter att ständigt förbättras tillsammans med 
våra leverantörer och att, där så är lämpligt, bistå dem i att leva upp till villkoren i enlighet 
med denna leverantörskod. Vi förbehåller oss också rätten att bryta avtal med en leverantör 
om efterlevnad av ALM Equitys leverantörskod inte är möjlig, eller om leverantören visar 
upprepade brister från leverantörskoden.

Både medarbetare och externa parter kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som 
bedöms kunna vara oetiska eller olagliga anonymt via ALM Equitys visselblåsartjänst som 
finns på vår hemsida almequity.se

ALM Equity betraktar information som erhålls i anledning av självutvärdering eller revision 
som konfidentiell och kommer inte, utan skriftligt medgivande från leverantören, att sprida 
konfidentiell information till tredje part eller till obehöriga inom ALM Equity.


