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Etiska regler - Code of Conduct - Stenbolaget  
 

Inledning av Stenbolagets VD, Johan Gustafsson 
För Stenbolaget är hållbarhet något som ska genomsyra hela vår organisation. Med inköp från flera olika länder i 
både Europa och Asien är det viktigt för Stenbolaget att ha en gemensam uppsättning etiska regler. 

Stenbolagets regler för etiskt uppförande baseras på Stenbolagets värderingar och gäller alla anställda. I reglerna 
fastställs standarder för Stenbolagets anställda gällande etiskt beteende och fungerar som ett verktyg för att hjälpa 
anställda att förstå Stenbolagets policyer. 

Alla nationella principer måste spegla den nationella lagstiftningen och regionala sedvänjor, när man följer dessa 
företagsregler för etiskt uppförande. På grund av skillnaderna mellan olika sedvänjor och förfaranden kan det uppstå̊ 
situationer som inte omfattas av denna policy. Detta innebär dock inte att Stenbolagets anställda undantas från 
ansvar för sitt handlande och beteende. Stenbolaget:s anställda ska alltid använda sunt förnuft när de gör affärer på̊ 
uppdrag av Stenbolaget. 

Stenbolagetanställda uppmuntras att agera snabbt när de ställs inför bristande efterlevnad av reglerna för etiskt 
uppförande. Anställda ska därför informera en anställd med befogenhet att ta itu med frågan om den bristande 
efterlevnaden. Om den Stenbolagetanställde inte känner sig bekväm med att göra så, ska hen förmedla frågan vidare 
till sin närmsta chef samt till Stenbolagets VD. 

Affärsetik 
Affärsintegritet 
Affärsintegritet 
Utöver bolagets värdegrund så finns särskilda regler som rör anti-korruption, konkurrens och intressekonflikter. 

Mutor 
Inom Stenbolaget råder totalförbud mot alla former av mutor. Mutor innebär ett erbjudande om, eller accepterande 
av, en gåva, ett lån, en ersättning eller betalning eller något annat av värde till eller från en person eller en enhet 
som ett incitament för att påverka eller främja en viss handling eller försummelse som inte skulle ha varit lämplig 
under normala förhållanden och utan mutor. Vi följer United Nations convention against corruption - General 
assembly resolution 58/4 of 31 October 2003. Vi kräver att alla våra samarbetspartners följer konventionen i sin 
helhet. 

Ingen anställd får acceptera eller erbjuda en muta av något slag. 

Konkurrens 
I linje med nationell lagstiftning är alla former av illegala priskarteller förbjudna.  

Stenbolaget verkar för att kontinuerligt kunna erbjuda marknadens attraktivaste priser. Prisförhandling av inköp sker 
regelbundet där stora inköpsvolymer möjlighet attraktiva inköpspriser, vilka i sin tur möjliggör att Stenbolaget kan 
erbjuda unikt attraktiva priser. 

Intressekonflikter 
En intressekonflikt inträffar när en anställds skyldigheter och intressen strider mot hens personliga intressen där 
denne agerar å Stenbolagets vägnar. Det är synnerligen viktigt att de anställda gör affärer för företagets bästa. Det är 
varje anställds skyldighet att använda sunt förnuft vad gäller intressekonflikter och att vid minsta osäkerhet kontakta 
VD eller vice VD för att säkerställa att intressekonflikt inte råder. 
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Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor 
Stenbolaget tror starkt på att mänskliga rättigheter är rättigheter och friheter som alla människor har rätt till. 
Stenbolaget tror även på att acceptera och följa alla internationellt erkända mänskliga rättigheter är en förutsättning 
för alla Stenbolagets affärsrelationer. 

Alla anställda inom Stenbolaget och anställda hos Stenbolagets underleverantörer ska behandlas anständigt och 
värdigt. Stenbolaget är mot diskriminering i allmänhet och på arbetsplatser i synnerhet. 

Stenbolaget erkänner de anställdas rätt att gå med i fackförbund och delta i kollektivförhandlingar och Stenbolaget 
stödjer en konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och den anställde. 

Stenbolaget följer aktuell nationell lagstiftning och överenskomna standarder vad gäller den anställdes arbetstid. 

Hållbara leverantörskedjor 
Kravställning 
Stenbolaget har utvecklat en uppförandekod för leverantörer ”Stenbolaget Supplier Code of Conduct”. En 
förutsättning för att bli en leverantör till Stenbolaget är att leverantören måste anta vår leverantörskod samt 
godkänna att inspektioner får genomföras.  

Riskanalys 
Vid utvärdering av nya leverantörer genomför Stenbolaget en riskanalys baserat på: 

• Riskanalys av inköpskategori 
• Tillverkningsland 
• Leverantörens underleverantörskedja 
• Leverantörens certifieringar inom miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande 

Etiska kontraktsvillkor för naturstensprodukter 
Leverantörer ska kunna beskriva hur man säkerställer att krav i nedanstående konventioner efterlevs i hela 
produktionskedjan. Kraven gäller all natursten som köps av Stenbolaget. Leverantören ska visa var stenen har brutits 
och var stenen har bearbetats. 

Leverantören är skyldig att under hela kontraktstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att nedanstående 
krav ska kunna säkerställas. Möjlighet till inspektioner på plats hos leverantör/underleverantör ska ges. 

Stenen ska ha producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med följande grundläggande 
internationella konventioner, som Sverige är anslutet till: 

• Konvention 138 - Minimiålder för arbete 
• Konvention 182 - Förbud mot barnarbete. FN:s barnkonvention 32 
• Konvention 29 – Förbud mot tvångs- och straffarbete 
• Konvention 105 – Avskaffande av tvångsarbete 
• Konvention 100 – Lika lön för lika arbete oavsett kön 
• Konvention 111 – Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning  
• Konvention 87 – Föreningsfrihet och organisationsrätt 
• Konvention 98 – Organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. 
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Stenen ska även ha producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med: 

• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. 
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i 

tillverkningslandet. 
• Konvention 170 - Säkerhet vid användning av kemiska produkter 
• Konvention 155 - Arbetsskydd och arbetsmiljö̈ 
• Konvention 148 – Skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, 

buller och vibrationer. 

Leverantören är skyldig att under hela kontraktstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska 
kunna säkerställas och till Stenbolagets representant ge möjlighet till inspektion på plats hos 
leverantör/underleverantör. 

Uppföljning 
För att säkerställa efterlevnad av den kravställning vi har på våra leverantörer, kommer vi ta fram en checklista som 
våra inköpare kan använda vid leverantörsbesök. Checklistan består av ett antal områden som inköparen kan 
undersöka vid leverantörsbesök, detta i syfte att bilda sig en uppfattning om eventuella hållbarhetsrisker som kan 
behöva följas upp. Resultatet från checklistan kommer även att fungera som ett verktyg i urvalsprocessen för 
inspektioner. 

Inspektioner 
Stenbolaget genomför löpande leverantörskontroller, dels att internationella konventioner enligt ovan följs och dels 
att produktkvalitet överensstämmer med beställning.  

Om inspektionen visar allvarliga avvikelser krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre (3) månader. 
Om bristen kvarstår äger Stenbolaget rätt att kräva vite från leverantören. Stenbolaget äger även rätt att häva 
avtalet. 

Konsekvenser vid överträdelse av uppförandekod för leverantörer 
I enlighet med ovan så påverkar graden av överträdelse och/eller brister i åtgärdande vilka konsekvenser avvikelsen 
får. Förutom vid mycket allvarliga överträdelser kommer vite i första hand nyttjas som påtryckning, detta både för 
att åtgärden är enklare att genomföra samt att den sannolikt utgör bäst påtryckningsmedel: 

• Vid mindre allvarliga överträdelser som inte åtgärdas av leverantören så utgår vite. 
• Vid mycket allvarliga överträdelser som t.ex. barnarbete och tvångsarbete så utgör detta grund för 

omedelbar hävning av avtalet. 

Miljöhänsyn 
Vid inköp av frakter för leverans av inköpta produkter utvärderas miljöpåverkan för respektive leveransalternativ och 
vi strävar efter att alltid välja alternativet med minst inverkan på miljön. 

Våra egna transporter ut till våra kunder sker med fordon som tillhör miljöklass 2013/Euro VI, vilket är den högsta 
miljöklassifikationen för tunga lastbilar. Vi jobbar ständigt med att minimera körsträcka och tomgångskörning för att 
därigenom minska vår miljöpåverkan. 

 

 

 

Vid eventuella frågor kring vår process kring hållbara leverantörsfrågor, vänligen  
kontakta oss via epost på kundservice@stenbolaget.se 

 


