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Uppförandekod

Om uppförandekoden
Uppförandekoden är baserad på lagstiftning, UN  
Global Compacts10 principer, branschöverens-
kommelser samt FN:s barnkommission inom 
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt 
bekämpning av korruption. Uppförandekoden ska 
vara känd, respekterad och följas av alla i företaget. Vi 
ställer även samma krav på våra affärspartners.
 
 
 
 
 
 
 
 

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
Vi stöder och respekterar FN:s allmänna förklaring om 
mänskliga rättigheter. Vi arbetar därför med:

 Lika värde, ökad mångfald och jämställdhet.

 Samma rättigheter och möjligheter oberoende av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 Nolltolerans mot alla former av kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, 
mobbing och diskriminering samt ett gemensamt 
ansvar att förebygga, förhindra och agera. De som  
ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att  
påtala detta. 

 Arbete och anställningar sker på frivillig grund. Att 
all form av illegal arbetskraft utesluts.

 Nolltolerans mot barnarbete.

 Förbud mot inskränkningar i arbetstagares rätt  
till föreningsfrihet. Kollektivavtal ska respekteras  
och följas. 

 
 Trygga och säkra arbetsplatser där våra 

medarbetare utvecklas och trivs för ökad hälsa och 
arbetsglädje.

 Varje anställd har rätt kompetens och tar 
ett personligt ansvar för utförandet av sina 
arbetsuppgifter.

 
Miljö
EA Gruppen ska bidra till ett hållbart samhälls-
byggande och vi arbetar kontinuerlig för att minimera 
vår negativa påverkan på miljön. Vi arbetar därför med:

 Att systematiskt förebygga miljörisker.

 Kontrollera vår resursförbrukning. Minimera 
avfallsmängder och istället återanvända och återvinna.

 Aktiva produktval för att minimera användningen av 
hälso- och miljöfarliga material och kemikalier.

 Kännedom om och efterföljande av lagar, förord-
ningar, föreskrifter och krav som berör vår verksamhet.

 Ökat engagemang och kompetens hos våra 
medarbetare vilket är grunden för god kvalitet och 
miljömedvetenhet. Genom internkontroller och 
avvikelsehantering jobba med förbättringar av rutiner 
och processer.

Affärsetik och affärsprinciper
EA Gruppen följer de lagar, regler, förordningar 
och branschöverenskommelser som gäller på de 
marknader där vi är verksamma. Vi agerar ansvarsfullt 
och etiskt i affärsrelationer. Vi arbetar därför med:

 Nolltolerans mot korruption, mutor eller 
utpressning.

 Sund konkurrens enligt konkurrenslagstiftningenvid 
anbuds-, offert-, upphandling- och inköpsförfaranden.

UN Global Compacts 10 principer är baserade på 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s 
grundläggande konventioner om de mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt 
FN:s konvention mot korruption.
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 Motverkan av ekonomisk brottslighet som bland 
annat snedvrider konkurrensen, utnyttjar arbetskraft 
och inte bidrar till ett hållbart samhälle.

 Att säkerställa att konfidentiell och känslig 
information hanteras i enlighet med tillämpliga 
dataskyddslagar.

Förtroende
Lojalitet bygger på ömsesidigt förtroende och ska 
tillvarata och främja företagets intressen. Medarbetare 
får ej vid sidan av sin tjänst engagera sig i någon 
annan verksamhet, oavsett om sådan verksamhet 
konkurrerar med företagets verksamhet eller ej, utan 
skriftligt godkännande av Vd.

 
Efterlevnad
Uppförandekoden ska vara känd för våra medarbetare 
och affärspartners. Den ska respekteras och följas.

Du som affärspartner ansvarar för att dina 
medarbetare samt ev. intagna underentreprenörer/
leverantörer som arbetar mot EA Gruppen, känner till 
och följer uppförandekoden.

Vid frågor om tillämpning i den dagliga verksamheten 
kan närmaste chef eller Uppdragsgivare ge 
vägledning.

Alla ansvarar för att slå larm vid misstanke om sådant 
som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. 
Detta kan ske via Visselblåsarrutinen som finns 
angiven på hemsidan och på intranätet eller till 
närmaste chef.

Om en medarbetare eller leverantör inte agerar 
i enlighet med uppförandekoden leder det till 
korrigerande åtgärder. 

Uppförandekoden är en del av upprättad
Kontraktshandling och gäller under avtalstiden. 
Upprepade och/eller allvarliga brister hos våra 
affärspartner kan om de inte åtgärdas, leda till hävning 
av avtal.
 
 
 

Revision
Eric Andersson Gruppens bolag förbehåller sig rätten 
att utföra revisioner hos våra affärspartners. En sådan 
revision kan komma att utföras av tredje part. Vid 
revision förväntas du som kund och/eller leverantör 
medverka och bistå utan ersättning med de uppgifter 
som behövs för att kunna säkerställa efterlevnad av 
denna kod.

Jag har läst och förstått EA Gruppens uppförandekod 
samt kommer att arbeta i enlighet med den. 
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