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Skandias uppfö randeköd fö r leverantö rer 

Om Skandia 

Skandia är en av Nordens största oberoende kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. I 
över 150 år har Skandia erbjudit privatpersoner och företag ekonomisk trygghet i form av 
försäkringslösningar och långsiktigt sparande. Sedan 1987 driver Skandia Idéer för livet som 
stödjer projekt för barn och ungdomar. Det innebär att Skandia har en lång och stolt 
tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. 

 

Ansvarsfullt företagande  

För Skandia innebär ansvarsfullt företagande att affärsverksamhet ska bedrivas på ett 
socialt, etiskt och miljömässigt riktigt sätt. Det betyder att vi visar respekt för människor, 
samhället och miljön och strävar mot att överträffa de förväntningar som våra intressenter 
har på Skandias verksamhet. 

Skandia vill bidra till en tryggare framtid, genom att göra affärer på ett hållbart och 
ansvarsfullt sätt. Vårt uppdrag är att tänka förebyggande och långsiktigt i vårt agerande. Det 
gäller också i Skandias förhållande med leverantörer. För att kunna leva upp till detta har vi 
en uppförandekod för leverantörer där vi förväntar oss att våra leverantörer har kontroll 
över sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och arbetar enligt samma värderingar som 
Skandia. 

Skandia prioriterar leverantörer som är socialt, etiskt och miljömässigt proaktiva. Att vara 
leverantör till Skandia innebär att ni är medvetna om era hållbarhetsrisker och att ni 
kontinuerligt arbetar för att hantera och förebygga dem. 

Skandias förväntningar på våra leverantörer 

Skandia önskar agera som ett ansvarsfullt företag, och förväntar sig att även ni som 
leverantör till Skandia lever upp till det i er verksamhet och i er leverantörskedja. Genom att 
underteckna Skandias uppförandekod för leverantörer bekräftar ni som leverantör att ni 
förstår, accepterar och agerar efter samma värderingar och riktlinjer som Skandia. 

 Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa värde, bara genom att tänka lite längre. 
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Leverantörens ansvar gentemot Skandia  

Som leverantör och samarbetspartner ska ni respektera de grundläggande mänskliga 
rättigheterna i er verksamhet och arbeta i enlighet med ett antal vedertagna internationella 
normer. Produkter och tjänster som levereras till Skandia ska vara framställda under 
förhållanden som är förenliga med: 

o FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  

o FN:s konvention om barnets rättigheter 

o De tio principerna i FN:s Global Compact 

o OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

o ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet 
 

Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan 

Leverantörer som undertecknar Skandias uppförandekod för leverantörer ansvarar för att 
berörda underleverantörer informeras och följer samma standard och principer. 
Leverantören förbinder sig att redovisa detta på Skandias begäran. 
 

Mänskliga rättigheter 

Leverantören förbinder sig att upprätthålla och skydda de internationellt deklarerade 
mänskliga rättigheterna, och behandla sina anställda, kunder och leverantörer med 
värdighet och respekt i alla lägen. 

Diskriminering 

Leverantören förbinder sig att behandla de anställda med värdighet och respekt. 
Leverantören ska bedriva ett aktivt arbete för att diskriminering, hot eller trakasserier på 
grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller 
sexuell läggning inte ska förekomma.  

Barnets rättigheter 

Leverantören förbinder sig att beakta barns rättigheter i sin verksamhet inom produktion, 
försäljning, konsumtion och marknadsföring. 
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Jämställdhet och mångfald 

Leverantören förbinder sig att aktivt verka för jämställdhet och mångfald.  
 

Arbetsvillkor 

Barnarbete 

Leverantören förbinder sig tillse att barnarbete inte förekommer i verksamheten i enligt 
definitionen i ILO-konventionen.  

Löner och anställningsvillkor 

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationella 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Leverantören ska respektera 
lagstadgade gränser för arbetstid och övertidsarbete. 

Hälsa och säkerhet 

Leverantören förbinder sig att se till att de anställda arbetar i en trygg och sund arbetsmiljö. 
Anställda ska informeras om eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, och ha 
tillgång till relevant skyddsutrustning. 

Föreningsfrihet 

Leverantören ska respektera anställdas organisationsrätt, föreningsfrihet och rätten till 
kollektiva förhandlingar. 
 

Korruption och mutor 

Leverantören förbinder sig att aktivt ta ställning för ett etiskt affärsutövande och ställa höga 
krav på att företaget, dess medarbetare och uppdragstagare ska vidta tillräckliga åtgärder 
för att förebygga mutor, korruption och otillbörlig påverkan. Leverantören ska säkerställa att 
rapportering av mutor, korruption och otillbörlig påverkan ska kunna göras. 

Miljö 

Leverantören förbinder sig till att bedriva ett miljöarbete med en strävan att begränsa och 
reducera sin miljöbelastning. Företaget skall ha rutiner för att minska såväl sin energi- och 
resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska 
hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.  



 
       

 

  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt) 
  Säte: Stockholm 
  Org.nr: 516406-0948 

 

 

 

Efterlevnad av Skandias uppförandekod för leverantörer 

Det åligger leverantören att arbeta i enlighet med Skandias uppförandekod för leverantörer 
i sin verksamhet. Skandia 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 Skandia komma att avsluta 
det affärsmässiga samarbetet.  

 
Härmed bekräftar vi att vi förstår, accepterar och kommer att följa Skandias uppförandekod 
för leverantörer.  

 

 

 -------------------------------------   --------------------------------  

Företagets namn Signatur 

 

 -------------------------------------   --------------------------------  

Datum Namnförtydligande 

 


