
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uppförandekod - leverantörer 

Vi verkar för att skapa ett välmående näringsliv i Sverige. För att kunna växa uthålligt och 

hållbart vill vi som företag agera ansvarsfullt, det är en förutsättning för vår framgång. Med 

uppförandekoden vill vi säkerställa att vi tillsammans med våra leverantörer arbeta för en 

hållbar utveckling.  

Vår affärsverksamhet präglas av ansvar och ska bedrivas på ett socialt, etiskt och 

miljömässigt riktigt sätt. Det betyder att vi visar respekt för människor, samhället, miljön, 

arbetar förebyggande och långsiktigt. Vi har tagit fram denna uppförandekod för 

leverantörer och förväntar oss att våra leverantörer arbetar enligt samma värderingar som 

Grant Thornton.  

Grant Thorntons utgångspunkt 

Grant Thornton stödjer sedan 2015 FN:s Global Compact. För att tydliggöra vårt åtagande 

är denna uppförandekod baserad på Global Compacts tio principer. Produkter och tjänster 

som levereras till Grant Thornton ska vara framställda under förhållanden som är förenliga 

med:  

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  

 FN:s konvention om barnets rättigheter  

 De tio principerna i FN: s Global Compact  

 OECD:s riktlinjer för multinationella företag  

 ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet  

Grant Thornton ställer krav på att dess leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett 

ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att Grant Thorntons leverantörskedja inte agerar på ett sätt 

som strider mot principerna i denna uppförandekod. 

Leverantör som tillhandahåller produkter eller tjänster till Grant Thornton ska följa samtliga 

lagar och regler som är tillämpliga för deras verksamhet, samt ställa motsvarande krav på 

sina egna leverantörer. Grant Thornton förväntar sig att leverantörer och deras 

underleverantörer följer denna uppförandekod, även om den föreskriver en högre standard 

än vad som krävs i nationella lagar eller föreskrifter. Uppförandekoden ska tillämpas inom 

leverantörens alla verksamheter, inklusive tillverkning, leverans, försäljning och support. 

På begäran från Grant Thornton ska leverantören informera om vilka företag som är 

underleverantörer i förhållande till Grant Thornton samt fylla i och tillhandahålla särskilt 

dokument som bekräftar leverantörens status i frågor som rör ansvarsfullt bedriven 

verksamhet. 
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Mänskliga rättigheter 

Grant Thornton förväntar sig att leverantören respekterar alla internationellt erkända 

mänskliga rättigheter och strävar efter att följa dessa principer. 

Arbetsnormer 

Antidiskriminering 

Grant Thornton uppmuntrar mångfald och förväntar sig att leverantören behandlar alla 

anställda med respekt och värdighet. 

All form av diskriminering baserad på partiskhet eller fördomar är förbjuden, såsom 

diskriminering baserad på kön, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, viss 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, politiskt eller filosofisk uppfattning, 

graviditet, föräldraskap, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Grant Thornton förutsätter att anställda med samma kvalifikationer, erfarenheter och 

prestationer får likvärdig lön för likvärdigt arbete i jämförelse med andra som utför samma 

arbete under liknande arbetsförhållanden. 

Barnarbete 

Leverantören förbinder sig tillse att barnarbete inte förekommer i verksamheten enligt 

definitionen i ILO-konventionen och ska verka för att så inte heller sker hos 

underleverantörer. 

Tvångsarbete 

Tvångsarbete eller påtvingat arbete får inte tillämpas och anställda är fria att avsluta sin 

anställning efter överenskommen uppsägningstid, i enlighet med nationell lag eller avtal. 

Arbetsgivaren får inte kräva att anställda deponerar pengar eller identitetshandlingar hos 

dem för att få anställning. 

Minimilön 

Lön för normal arbetstid, övertidsarbete och annan övertidsersättning ska minst uppgå till 

det högsta av de minimibelopp som föreskrivs enligt lag eller som sådan ersättning som 

normalt tillämpas i leverantörens bransch. Rättsstridiga, obehöriga eller disciplinära 

löneavdrag är inte tillåtna. 

Arbetstider 

Leverantören ska uppfylla tillämplig nationell lagstiftning och branschstandarder avseende 

arbetstid och allmänna helgdagar.  

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Leverantören ska minst följa tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden. Leverantören ska prioritera arbetarnas hälsa och säkerhet. Detta innebär 

bland annat att leverantören ska tillse att ändamålsenliga skydd används, att använd 

utrustning och byggnader är säkra, och att farliga substanser och farligt avfall hanteras på ett 

säkert sätt. Det ska vidare finnas tydliga regler och rutiner för säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen som efterlevs. 
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Om leverantören tillhandahåller bostäder för anställda ska dessa vara säkra, hygieniska och 

ge utrymme för personlig integritet. 

Antikorruption 

Leverantören ska följa tillämpliga antikorruptionslagar samt god sed på området. Som 

företag ska man inte erbjuda förmåner eller kompensationer som strider mot lagar eller som 

är oförenliga med god affärssed. Inte heller får medarbetare acceptera ersättningar från 

tredje man som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten när man fattar 

affärsmässiga beslut. 

Miljö 

Vår verksamhet syftar till att begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan genom att 

använda produkter och processer, följa lagar och regler inom miljöområdet. Grant Thornton 

förutsätter att leverantören, där så är tillämpligt, har upprättat policyer och genomför 

utbildningar i syfte att främja en hållbar miljö och minimera negativ påverkan på miljön. 

Grant Thornton förutsätter vidare att policyerna efterlevs. 

Leverantörens policydokument bör, där så är tillämpligt, minst innehålla en beskrivning av 

hur leverantören i förekommande fall har tillsett att de tjänster eller produkter som 

leverantören tillhandahåller 

 när de tillverkas, transporteras, används, konsumeras eller slutligen destrueras påverkar 

miljön så lite som möjligt och med minsta möjliga resursförbrukning 

 inte är skadliga för användarna, 

 inte innehåller icke godkända kemikalier enligt REACH-förordningen 

 

Grant Thornton förutsätter vidare att leverantören, ifall så är lämpligt med hänsyn till dess 

verksamhet, har upprättat miljödeklaration. Sådan miljödeklaration ska på begäran 

tillhandahållas Grant Thornton. 

Efterlevnad och kontroll 

Det åligger leverantören att arbeta i enlighet med Grant Thorntons uppförandekod för 

leverantörer i sin verksamhet. Grant Thornton förbehåller sig rätten att begära 

dokumentation och/eller göra revisioner för att säkerställa att koden efterlevs. Om 

leverantören avviker ifrån koden, och om förbättringar inte sker inom en överenskommen 

period, kan Grant Thornton komma att avsluta det affärsmässiga samarbetet.  

Härmed bekräftar vi att vi förstår, accepterar och kommer att följa Grant Thornton 

uppförandekod för leverantörer.  

 

Företagets namn      Signatur 

Ort och datum      Namnförtydligande 


