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Uppförandekod (Code of conduct)                                
 
Vi på Borga är medvetna om att vår verksamhet påverkar människor och miljön, lokalt som 
globalt. Vi tror på ett nära samarbete med våra leverantörer vilket omfattar att ta ett tydligt 
hållbarhetsansvar genom hela leveranskedjan.  
 
Syftet med Borgas uppförandekod är att fastställa generella principer och standarder samt specificera de 
krav vi har på oss själva och våra leverantörer. Borga har fastställt följande principer och vi förväntar oss 
att våra leverantörer arbetar i enlighet med våra åtaganden: 

• Etiskt och ansvarsfullt uppträdande 
• God resurshushållning 
• Respekt för alla människors rättigheter 
• Engagemang för en bättre miljö 

 
Borgas uppförandekod gäller samtliga leverantörer samt deras underleverantörer och underentreprenörer 
som är involverade i tillverkning och leverans av produkter och tjänster till Borga. Det är leverantörernas 
ansvar att informera sina anställda och övriga i leveranskedjan om Borgas uppförandekod samt säkerställa 
att den efterlevs. 
 
Juridiska krav 
Förutom att uppfylla kraven i denna uppförandekod, ska Borgas leverantörer följa all nationell 
lagstiftning, nationella bestämmelser och andra tillämpliga standarder (t.ex. god tillverkningspraxis och 
andra uppförandekoder) samt andra relevanta lagkrav beroende på vilka krav som är strängast. 
 

Mänskliga rättigheter och arbete 
Leverantörer ska behandla varje anställd med respekt och får inte använda kroppsbestraffningar, hot, våld 
eller andra former av fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier.  
Barnarbete får inte förekomma hos våra leverantörer. Leverantörer som anställer unga personer, som är 
äldre än den lagstadgade minimiåldern för anställning men under 18 år, måste följa alla tillämpliga lagar 
och bestämmelser för personer i deras ålder.  
Inga former av tvångsarbete får förekomma, inte heller användning av illegal arbetskraft eller fångar. 
Detta inkluderar alla former av tvingande avtal. 
Leverantören får inte diskriminera eller understödja diskriminering på grund av ras, kön, ålder, politisk 
åsikt, religion, etnicitet, nationellt ursprung, tro, civilstånd, föräldraskap, hälsa, sexuell läggning, sjukdom, 
funktionsnedsättning, medlemskap i arbetarorganisationer inklusive fackföreningar eller på grund av 
andra personliga egenskaper under rekrytering eller anställning. 
 
Arbetsmiljö och säkerhet 
Leverantörer ska erbjuda de anställda en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser.  
Erforderlig arbetsklädsel och skyddsutrustning ska finnas tillgänglig, underhållas, användas och 
tillhandahållas utan kostnad för de anställda vid arbete i farliga eller potentiellt riskfyllda miljöer. 
Leverantörer ska vidta åtgärder för att säkerställa säker hantering, förvaring och kassering av kemikalier 
och farliga ämnen och ge de anställda adekvat utbildning. 
Byggnadskonstruktioner, maskiner och annan utrustning ska vara säker att använda och utrustad med 
erforderliga säkerhetsfunktioner för att förhindra olyckor. Förebyggande åtgärder ska vidtas på 
arbetsplatsen för att skydda arbetstagarna från arbetsrelaterade faror och för att säkerställa god 
arbetsmiljö. 
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Miljöpåverkan 
Leverantörer ska ständigt arbeta för att förbättra sin miljöpåverkan inom sina verksamhetsområden. Detta 
omfattar medvetenhet om och övervakning av viktiga miljöaspekter vilket inkluderar miljöpåverkan från: 

• Förbränning av fossila bränslen 
• Produkter och produktionsmetoder 
• Transporter 
• Föroreningar av luft, vatten och mark 
• Hantering av avfall och farliga ämnen 

 
Leverantörer ska säkerställa att alla kemikalier och farliga ämnen som används i tillverkningen av Borgas 
produkter överensstämmer med kraven i nationell miljölagstiftning, förordningar och branschstandarder. 
Avfall måste förvaras, hanteras och tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokal 
lagstiftning för att förhindra föroreningar samt för att säkerställa de anställdas säkerhet och hälsa. 
Leverantörer ska vidta åtgärder för att undvika vattenförorening genom att förhindra och minska utsläpp 
av spillvatten. 
 
Antikorruption 
Leverantörer får inte vara involverade i någon form av korruption, vilket inkluderar mutor, kickback/dold 
provision, bedrägeri eller utpressning. Leverantörer får inte vidta några åtgärder som strider emot, eller 
leder till att Borga bryter mot tillämplig antikorruptionslagstiftning eller antikorruptionsbestämmelser. 
 
Efterlevande 
Leverantörer ska ha dokumenterade rutiner för hantering av frågor och klagomål som rör Borgas 
uppförandekod. Alla leverantörer måste på Borgas begäran informera Borga om adresser till de fabriker 
där produkterna tillverkas. Leverantörer ska godkänna att Borga och dess representanter utför 
inspektioner för att säkerställa att denna uppförandekod efterlevs. Dessa inspektioner kan när som helst 
göras annonserat eller oannonserat på alla produktionsanläggningar där Borgas produkter tillverkas, och 
detta inkluderar även underleverantörer. Borga och tredje part som representerar Borga ska ha tillgång till 
sådan dokumentation som krävs för att verifiera efterlevnaden av denna uppförandekod. 
 
Genom att signera detta dokument intygar jag härmed att:  
 

1. Vi förstår och samtycker till att bedriva vår verksamhet i enlighet med de standarder som anges i 
Borga Gruppens uppförandekod;  
 

2. Vi är medvetna och förstår de konsekvenser som kan uppstå om vi inte följer Borgas 
uppförandekod vilket kan leda till att vårt avtal som leverantör till Borga Gruppen eller något av 
dess dotterbolag omedelbart kan komma att avslutas. 
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