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Vi åtar oss att bedriva verksamhet  
på ett etiskt och hållbart sätt

Vår vision på Kemira är att vara förstahandsvalet inom 

kemi för vattenintensiva industrier. Det innebär att vi 

måste bedriva vår verksamhet på ett effektivt, säkert 

och ansvarsfullt sätt, och vi ska alltid uppfylla de högsta 

normerna för integritet, lagefterlevnad och etiskt 

yrkesutövande. Vi tror på att hur vi gör saker är ännu 

viktigare än vad vi gör.

Vi förväntar oss detsamma  
från våra affärspartner

Vi samarbetar endast med affärspartner (d.v.s. leverantörer, 

konsulter, rådgivare, distributörer och agenter) som 

bedriver verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Därmed förväntar vi oss att du som är vår affärspartner 

följer alla tillämpliga lagar och förordningar och att du 

uppfyller de normer som definieras i detta dokument 

(Kemiras uppförandekod för affärspartner; ”koden”) i alla 

kontakter med Kemira och allt arbete som utförs på 

uppdrag av Kemira. Dessutom förväntar vi oss att du ser 

till att alla berörda medarbetare och underleverantörer 

följer den här koden.

Den här koden fastställer normer och minimikrav 

för hur du förväntas agera som vår affärspartner. 

Den återspeglar Kemiras värderingar och de principer 

som fastställts i OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. Den här koden ersätter inte tillämpliga lagar och 

förordningar och den har inte företräde före dessa.



Ansvarsfullt affärsbeteende  

Vi förväntar oss att du:

•  följer alla tillämpliga lagar och förordningar

•  konkurrerar på ett rättvist och etiskt sätt, och inom 

ramen för gällande konkurrenslagstiftning

•  säkerställer att varken du eller tredje part som agerar 

på ditt uppdrag erbjuder, ger eller tar emot olämpliga 

eller korrupta betalningar, inklusive underlättande 

betalningar, olämpliga gåvor, representation, 

gratifikationer, förmåner, gåvor eller annan olämplig 

överlåtelse av värde. Det är av särskild vikt att du inte 

deltar i någon form av arrangemang om bestickning 

eller olaglig provision eller på annat sätt erbjuder 

incitament till Kemira-medarbetare i syfte att erhålla 

eller behålla ett arbetsuppdrag.

•  följer alla lagar som förbjuder penningtvätt eller 

finansiering i olagliga eller illegitima syften

•  respekterar vår och tredje parts immateriella 

egendom och konfidentiella information

•  bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar och 

förordningar avseende efterlevnad av internationella 

handlingsregler, inklusive embargon och sanktioner, 

tullbestämmelser, bestämmelser inom import och 

export, exportkontroll, tullvärdedeklaration, 

ursprungsland och handelspreferenser

•  implementerar system, kontrollmekanismer och 

policyer för att främja efterlevnad av tillämpliga lagar 

och den här koden, inklusive utbildnings-, 

övervaknings- och granskningsförfaranden

Mänskliga rättigheter

I enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens 

(ILO) kärnkonventioner förväntar vi oss att du:

•  respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna

•  behandlar människor med värdighet, anständighet och 

respekt och inte tillåter någon form av diskriminering, 

trakasserier, hot, förtryck eller exploatering av dina 

medarbetare

•  aldrig anlitar tvångsarbetare eller barnarbetare i någon 

form

•  respekterar föreningsfriheten och rätten till kollektiva 

förhandlingar

•  respekterar integriteten för de personuppgifter som du 

har tillgång till, och endast behandlar personuppgifter 

för legitima affärssyften och i enlighet med tillämpliga 

lagar

•  betalar ut ersättningar till dina medarbetare i enlighet 

med alla tillämpliga lönelagar, inklusive lagar om 

minimilön, övertidsbestämmelser och lagenliga 

löneförmåner

Miljö och säkerhet

Vi förväntar oss att du:

•  strävar efter att minska ditt företags miljöpåverkan

•  tillhandahåller säkra och hälsosamma 

arbetsförhållanden för dina medarbetare och 

entreprenörer

•  följer Kemiras säkerhetsbestämmelser vid arbete 

eller besök på Kemiras anläggningar samt genomför 

nödvändig säkerhetsutbildning.
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Säkerhet, kvalitet och hållbarhet  
för produkter

Om du är produktleverantör förväntar vi oss att du:

•  identifierar och aktivt söker efter möjligheter att 

minska all negativ miljöpåverkan av din tillverkning 

och dina produkter under deras livscykel

•  säkerställer att dina produkter tillverkas och utvecklas 

i enlighet med högsta möjliga etik- och 

säkerhetsstandarder

•  följer tillämpliga lagar och föreskrifter angående 

produktsäkerhet, vilket inkluderar att informera 

om faror och säker användning av kemikalier 

i tillämpliga fall.

Kemiras åtaganden gentemot  
våra affärspartner

Gentemot våra affärspartner åtar vi oss att:

•  alltid välja ut och behandla våra affärspartners på ett 

rättvist och objektivt sätt

•  bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt

•  följa de villkor och uppfylla de åtaganden som 

definierats i våra överenskomna avtal, och hantera 

eventuella avvikelser inom rimlig tid

•  säkerställa att våra leverantörers dokumenterade 

hållbarhetsarbete beaktas under vår urvalsprocess 

för leverantörer, och att hållbarhetskriterier används 

vid kontraktstilldelning där så är tillämpligt

•  sträva efter att säkerställa att våra affärspartners 

är införstådda med och följer den här koden.

Efterlevnad av den här koden

Vi kan komma att begära att du verifierar din efterlevnad 

av den här koden genom ett frågeformulär för 

egenutvärdering, certifiering, utvärdering av tredje part 

eller granskning på plats.

Om du bryter mot någon del av den här koden gäller 

följande (oavsett eventuella villkor i avtalet mellan dig 

och Kemira): Vi diskuterar med dig hur du kan 

åstadkomma förbättringar, och om överträdelsen är 

allvarlig förbehåller vi oss rätten att säga upp det/de 

aktuella avtalet/avtalen och/eller avbryta pågående 

samarbeten och transaktioner med dig.

Vi uppmanar dig att rapportera alla (misstankar om) 

ageranden som bryter mot den här koden 

till vår avdelning för etik och efterlevnad  

(e-post: compliance@kemira.com). Alla sådana 

rapporter behandlas strikt konfidentiellt och anonymt 

så långt detta är möjligt.
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