
Att samarbeta 
med oss
S E K A B S  U P P F Ö R A N D E K O D

På Sekab jobbar vi tillsammans med andra som delar vår ambition att 
uppnå den industriella utveckling som krävs för en hållbar värld. Genom 
strategiska samarbeten med världsledande aktörer bygger vi vår fram-
gång. Självklart ska dessa samarbeten följa våra högt ställda etiska krav 
och vår uppförandekod som grundar sig på FNs Global Compact.

Vi uppmuntrar både kunder och leverantörer att upprätta sina egna uppförandekoder och riktlinjer. 
Vårt minimikrav är att Sekabs leverantörer följer innehållet i detta dokument och ser till att göra 
innehållet tillgängligt för alla som levererar varor eller tjänster inom den egna värdekedjan. Om en 
leverantör gör allvarliga avvikelser äventyrar det vår affärsrelation.

Vi ställer krav på att våra medarbetare bemöter kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners 
respektfullt och professionellt. Vi förväntar oss givetvis också samma inställning tillbaka. 

  

Global Compact är ett strategiskt policyinitiativ för företag 
som åtagit sig att i sin verksamhet och strategi tillämpa de 
tio generellt accepterade principerna inom områdena: 

•  Mänskliga rättigheter, princip 1–2
•  Arbetsrätt, princip 3–6
•  Miljö, princip 7–9
•  Antikorruption, princip 10
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Läs mer!



Mänskliga rättigheter 
Mänskliga rättigheter är för oss en självklarhet och vi kräver av våra affärspartners 
att de ska erkänna och följa principerna i FNs allmänna förklaring om dessa. Sekab 
accepterar inte tvångs  eller barnarbete i någon form och följer de principer i detta 
avseende som definieras i Global Compact.

Vi arbetar aktivt för att främja lika möjligheter i arbetet och har nolltolerans mot 
diskriminering i enlighet med vår jämställdhets- och mångfaldspolicy. Alla individer 
är olika och olikheter ser vi som en styrka och framgångsfaktor. Vi vill att  våra kunder, 
leverantörer och övriga samarbetspartners respekterar och delar dessa värderingar.

Arbetskraft och arbetsrätt
Vår förväntan är att du som samarbetar med oss respekterar anställdas rätt till  
före ningsfrihet och att representeras av fackförbund, liksom rätten till kollektiva avtal. 
Alla våra leverantörer ska också proaktivt hantera hälso- och säkerhetsrisker, samt 
följa gällande arbetslagstiftning och internationellt fastställda arbetsstandarder.

Miljö
Vår ambition inom miljöområdet sträcker sig bortom vår egen organisations aktivi-
teter. Ekologisk hållbarhet genomsyrar helt enkelt allt vi gör! Som ledare inom grön 
kemiproduktion följer vi försiktighetsprincipen enlig FNs Global Compact och avsätter 
alltid resurser för att leva upp till gällande lagstiftning och regler inom hälso-, säker-
hets- och miljöområdet – men också vår egen ambition att alltid bli bättre. Vi vill 
samarbeta med likasinnade aktörer som driver omställningen. Därför prioriterar vi 
leverantörer som är uppdaterade, följer nationell lagstiftning i det land de är verk-
samma, samt arbetar proaktivt och systematiskt för en hållbar miljö.

Antikorruption
Vi förväntar oss att vi tillsammans skapar våra affärsmässiga relationer med god 
affärsetik, utan personlig vinning och med transparens. Sekabs ståndpunkt vad gäller 
bedrägerier, mutor, korruption, konkurrensbegränsning och utpressning är tydlig   
– vi har nolltolerans. Vi ger inte och tar inte emot personliga gåvor eller gästfrihet 
som kan ha otillbörligt inflytande på beslutsfattandeprocesserna, utan förhåller oss 
till vad som accepteras enligt gällande lagar och förordningar.

A T T  S A M A R B E T A  M E D  O S S  /  S E K A B S  U P P F Ö R A N D E K O D

S E K A B . C O M


