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Code of Conduct 
  

 
Denna Code of Conduct har tagits fram för att förebygga olagligt och oetiskt beteende. 
 
Inom de områden där Scanmast AB och Scanmast AS (Scanmast) har inflytande ska 
Scanmast och dess kunder och leverantörer (samarbetspartners) acceptera och följa 
principerna i denna Code of Conduct. 
 

Grundläggande sociala principer 
• Följa de lagar och förordningar som gäller i de länder där verksamheten bedrivs. 

  

• Respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (www.un.org) och 

Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner (www.ilo.org) och 

acceptera ansvaret att iaktta anställdas rättigheter i den mån de berörs av 

verksamheten. 

  

• Följa nationell lagstiftning och industristandard gällande anställningsvillkor, 

ekonomisk ersättning och arbetstider. 

  

• Att inte acceptera tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. 

Att inte tillåta metoder som begränsar de anställdas fria rörlighet. 

 
• Att ge medarbetare lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 
• Bidra till en öppen attityd i dialogen med de parter som påverkas av verksamheten, 

samt svara på förfrågningar från utomstående och kommunicera med berörda 

parter på ett korrekt och effektivt sätt. 

 
• Arbetsmiljön som erbjuds skall vara säker och sund. Ansvara för att arbetet bedrivs 

på ett sådant sätt att skador och ohälsa förebyggs. 

 
• Erkänna arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet 

med respektive lands lagar och principer. Vara medlem och/eller vara ansluten till 

arbetsgivarorganisationer som har tecknade kollektivavtal med aktuella 

arbetsgivarorganisationer för de anställda. 

 

Hälsa och säkerhet 
• Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall, arbetsskador och 

annan ohälsa inte uppstår samt kontinuerligt förbättra arbetsmiljöprestandan. 
 

• Systematik och rutiner för att identifiera och åtgärda risker ska finnas och kunna 
redovisas. 
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• Verksamheten bör bedrivas i enlighet med OHSAS 18001. 

 

Etiska affärsrelationer och antikorruption 
Verksamheten ska bedrivas med höga krav på integritet och etik. Verksamheten bygger 
på nära och långsiktiga relationer till kunder och leverantörer. Scanmast och dess 
samarbetspartners skall agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. 
 
Scanmast och dess samarbetspartners accepterar varken korruption eller mutor. All 
försäljning, marknadsföring och alla inköp av produkter och tjänster skall ske i enlighet 
med relevanta lagar och regler i respektive land. 
 

• Scanmast och dess samarbetspartners skall inte agera i strid mot tillämpliga 

konkurrenslagar i respektive land. 

 

• Scanmast och dess samarbetspartners skall inte delta i karteller eller andra 

otillåtna samarbeten med konkurrenter, kunder eller leverantörer som begränsar 

eller snedvrider konkurrensen. Om Scanmast och dess samarbetspartners blir 

kontaktade med förslag om sådant samarbete eller har skäl att tro att det sker hos 

någon av dess samarbetspartners så skall detta rapporteras till Scanmasts 

ledningsgrupp och kommer vidare anmälas till konkurrensmyndigheten i aktuellt 

land. 

  

• Scanmast och dess samarbetspartners skall inte erbjuda eller ge otillbörlig 

betalning eller annan ersättning till någon person eller organisation. 

 
• Scanmast och dess samarbetspartners skall inte – direkt eller indirekt – begära 

eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning. 

 

• Scanmast och dess samarbetspartners skall följa och respektera alla tillämpliga 

nationella lagar och regler samt internationella konventioner beträffande skydd för 

materiella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. 

 

Miljö 
• Scanmast och dess samarbetspartners skall ta sin del av ansvaret för att minska 

miljöpåverkan och medverka till en varaktig hållbar utveckling. 

 

• Scanmast uppmuntrar till utveckling av och spridning av miljövänlig teknik. 

 
• Verksamheten bör bedrivas i enlighet med ISO 14001. 

 

Samhällsengagemang 
Scanmast och dess samarbetspartners skall sträva efter att etablera goda relationer i de 

regioner där verksamhet bedrivs. 
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Scanmast är politiskt obunden och bidrar inte finansiellt till politiska partier eller 

kandidater. 

 

Efterlevnad 
Scanmast och dess samarbetspartners ansvarar för att medarbetare tar del av denna 

Code of Conduct. Scanmast förväntar att gällande Code of Conduct efterlevs av 

Scanmast och dess samarbetspartners samt att åtgärder vidtas vid eventuella brister och 

överträdelser. 

 

Scanmast har processer för att utvärdera och välja prioriterade leverantörer och 
samarbetspartners, där förmåga att uppnå kraven i denna Code of Conduct värderas. 
 
 
 
 
 
Härmed bekräftar jag att vi accepterar och följer ovanstående principer. 
 
 
Datum: 
 
_________________________________________ 
 
 
Signatur firmatecknare:  
 
_________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: 
 
_________________________________________ 
 
 
Befattning: 
 
_________________________________________ 
 
 
Företag: 
 
_________________________________________ 
 


