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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

CODE OF CONDUCT 

2021-02-04 

Våra grundläggande värderingar och principer styr vårt uppförande och ställer de 

förväntningar, standarder och etiska metoder som ligger till grund för alla våra affärer. 



 

Sidä 1            

          

1. ÖVERENSSTÄMMELSE MED LAGAR OCH POLICYS 
 

- Vi ä r ett respekterät boläg som fo ljer lokälä lägär och fo reskrifter. 

 

- Vi fo ljer Globäl Compäcts 10 principer, som grundär sig pä  FN:s deklärätion om de 

mä nskligä rä ttigheternä. 

 

- Vi här o vergripände policys sä som uppfo rändekod, krä nkände sä rbehändling och 

jä mstä lldhet.  

 

- Vi stä r fo r fri och rä ttvis händel, konkurrens och godä etiskä fo rutsä ttningär i 

enighet med äktuell lägstiftning. 

 

- Vi sä kerstä ller ätt fo ljä GDPR och gä llände lägstiftning. 

 

- Vi fä r inte utnyttjä fo retägets verksämhet fo r personlig vinning eller konkurrerä 

med fo retäget. 
 

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 

- Arbetsplätsen skä värä fri frä n träkässerier och diskriminering. 

 

- Vi skä uppmunträ en kultur med likä mo jligheter och mä ngfäld. 

 

- Allä skä behändläs med likä respekt och vä rdighet oävsett etnicitet, hudfä rg, 

funktionsnedsä ttning, religion, politiskä ä sikter, fäckligt medlemskäp, nätionellt 

ursprung etc. 
 

- Vi tillä ter inte bärnärbete. 
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3. AFFÄRSBEMÖTANDE 
 

- Sämtligä änstä lldä fo rvä ntäs ägerä änsvärsfullt och fo r fo retägets bä stä. 

 

- Allä änstä lldä skä värä o ppnä och tränspäräntä, dock fä r män inte ävslo jä kä nslig 

informätion. Det ä r enligt läg fo rbudet ätt delge informätion om t.ex. kunder, 

äffä rer och prissä ttning med vä rä konkurrenter.  
 

- Relätioner kunder; vi skä jobbä fo r kundno jdhet, byggä pä  integritet, rä ttvisä och 

o msesidig respekt, lovä äldrig kunden nä got du inte kän hä llä. 
 

- Leveränto rsrelätion; leveränto rer skä vä ljäs med hä nsyn till objektivä kriterier, 

bäserät pä  kvälitet, tillfo rlitlighet, pris, nyttä och preständä eller service. 

 

- Konfidentiell informätion skä skyddäs; som t.ex. uppgifter om fo rsä ljning, resultät, 

bälänsposter, äffä rsprognoser, äffä rspläner, fo rvä rvssträtegier och ännän 

informätion äv konfidentiell nätur. 

 

- Vi verkär mot korruption i ällä dess former. 

 

- Medverkä äldrig till nä gon form äv mutä eller bestickning. Antyd dem inte, erbjud 

dem inte, be inte om dem, äccepterä dem inte och betälä dem inte. 

 

- Gä vor och ändrä fo rmä ner, som symbol äv vä lviljä, skä inte o verstigä de internä 

riktlinjer vi här och de mä ste värä i enighet med läg. 

 

- Vi äccepterär inte pengätvä tt.  
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4. BEMÖTANDE MEDARBETARE 
 

- Fo reningsfrihet och rä tt till kollektivä fo rhändlingär skä upprä tthä lläs. 

 

- Politiskä äktiviteter fä r endäst utfo räs pä  fritiden, inte pä  jobbet. 

- Vi betälär vä r personäl enligt gä llände ävtäl och lokälä ständärder. 

 

- Ge sto ttände insätser fo r beroendeproblemätik. 

 

- Ge änstä lldä vidäreutbildning och kompetensutbildning. 

 

- Ge änstä lldä en rä ttvis chäns ätt konkurrerä om nyä positioner. 

 

- Vi uppmunträr tränspärens och o ppenhet. 

 

- Vi diskriminerär inte efter ko n, räs, sexuell lä ggning eller religion vid änstä llning 

och lo nesä ttning. 

 

5. SKYDDA MILJÖN 
 

- Vi skä fo ljä äktuell miljo lägstiftning och miljo kräv frä n myndigheter. 

 

- Vi skä värä ekonomiskä i vä r änvä ndning äv energi och näturprodukter. 

 

- Vi skä ärbetä med kontinuerligä fo rbä ttringär och fo rhindrä miljo fo rsto ring. 

 

- Vi skä minskä ävfäll och utslä pp. 

 

- Vi skä identifierä och frä mjä mo jligheter som gynnär miljo n. 
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6. HÄLSA & SÄKERHET 
 

- Vi skä genomfo rä regelbundnä inspektioner (SFA:er, skyddsronder och 

riskänälyser) fo r ätt fo rbä tträ vä r sä kerhet. 

 

- Vi skä fo ljä ärbetsmiljo lägär och utfo rä ett systemätiskt ärbetsmiljo ärbete. 

 

- Vi skä upprä tthä llä ett hä lsosämt och sä kert ärbete och fo ljä fo retägets 

sä kerhetsfo reskrifter. 

 

- Vä r drogpolicy skä fo ljäs. 

 

- Lä mplig sä kerhetsutrustning och klä dsel skä älltid bä räs. 

 

- Vi här internä rutiner och system fo r ätt hänterä och räpporterä olyckor, tillbud och 

riskobservätioner. 

 

7. FÖRETAGETS EGENDOM 
 

- Allä änstä lldä änsvärär fo r ätt tä vä l händ om fo retägets tillgä ngär, sä som fysisk 

egendom, finänsiellä tillgä ngär, immäteriell egendom och äll sekretessbelägd 

informätion. 

 

- Vi skä skyddä ällt konfidentiellt mäteriäl som änfo rtrotts oss äv underleveränto rer, 

leveränto rer och kunder. 

 

- Allä fo retägstränsäktioner skä räpporteräs pä  ett tydligt sä tt i fo retägets 

bokfo ringssystem och dess principer. 

 

- E-mejl och Internet skä änvä nds endäst fo r ärbetsreläteräd kommunikätion, ej 

tillä tet ätt änvä ndä systemet feläktigt, fo rolä mpände, sto tände eller i olägligt syfte. 
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8. UPPFÖRANDEKODEN/ ETISKA RIKTLINJERNA 
 

- Allä änstä lldä skä fo ljä och respekterä ArcelorMittäl BE Groups uppfo rändekod. 

Uppfo rände som strider mot dessä regler ä r sträffbärt med disciplinä rä ä tgä rder 

och eventuell uppsä gning som fo ljd. 

 

- Eventuellt beteende som ävviker frä n dennä kod skä räpporteräs omedelbärt. 

 

- Allä änstä lldä fo rvä ntäs sämärbetä i internä utredningär äv oegentligheter. 

 

- Allä änstä lldä mä ste fo ljä de etiskä riktlinjernä. 

 

- Vi uppmunträr vä rä änstä lldä ätt räpporterä hä ndelser och ägeränden som män 

upplever strider mot de etiskä riktlinjernä. 

 

 

ArcelorMittal BE Group SSC AB 

 

 

 

Richard Ralsgård         

VD 

 

 
Karlstad       2021-02-04 
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