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INTRODUKTION 

Westerstrand Urfabrik AB utvecklar, designar, tillverkar och säljer modern tid och displayprodukter för 

områden som sjukhus, kontor, skolor, kollektivtrafik, sporthallar och idrottsarenor. Företaget distribuerar sina 

produkter runt om i världen och är en välbekant partner i det dagliga livet för människor på alla kontinenter. 

Westerstrand stöder och är engagerad i de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter, arbetsnormer, 

miljö och antikorruption. Vi strävar efter att erbjuda produkter och lösningar som bidrar till att minska negativ 

miljöpåverkan och förbättra människors liv. Därför har vi ett nära samarbete med våra leverantörer och 

affärspartners i syfte att bygga hållbara relationer. 

Denna uppförandekod gäller för hela vår leveransbas inklusive leverantörer och tillverkare. 

ALLMÄNT 

Leverantörer ska vara medvetna om och följa alla tillämpliga lagar och förordningar på internationell, regional 

och nationell nivå. Detta inbegriper internationella konventioner om mänskliga rättigheter och 

arbetsrättigheter, miljöskydd samt antikorruptions- och konkurrenslagstiftning. Dessutom ska leverantörerna 

vara medvetna om och uppfylla alla krav som anges i denna uppförandekod. 

Det är leverantörens ansvar att genomdriva och verifiera laglig efterlevnad och efterlevnad av denna 

uppförandekod, inklusive att säkerställa att alla underleverantörer i sin tur också följer denna uppförandekod. 

Leverantörerna måste kunna bekräfta att denna uppförandekod följs på Westerstrands begäran. En sådan 

kontroll kan ske i form av självdeklaration, uppföljningsmöten eller inspektioner av arbetsvillkoren vid 

produktionsanläggningar. Leverantörsinformation kommer att hanteras konfidentiellt. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Leverantören ska se till att arbetstagare, inklusive tillfälligt anställda och inhyrda arbetstagare, utför sina 

arbetsuppgifter i en trygg och säker arbetsmiljö. Det innebär att leverantören arbetar systematiskt och 

målmedvetet för att minska arbetsrelaterade skador, informerar medarbetarna om risker i arbetsmiljön och 

även ser till att medarbetarna har lämplig skyddsutrustning och rätt utbildning för att utföra sitt arbete på ett 

säkert sätt. 

Farliga material ska förvaras på säkra platser och bortskaffas på ett säkert och lagligt sätt. 

ARBETSMILJÖ OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Leverantören måste vidta aktiva åtgärder så att användning av tvingad eller ofrivillig arbetskraft inte 

förekommer i någon fas av affärsverksamheten. 

Leverantören får inte tillåta mobbning, fysiska eller psykiska trakasserier, psykisk eller fysisk misshandel, tvång, 

eller bestraffning av personal. Hot om fysisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och verbala 

övergrepp, liksom andra former av hot, är förbjudna. 

INGEN DISKRIMINERING 

Leverantören får inte diskriminera vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning 

eller pensionering på grund av etnisk bakgrund, kön, civilstånd, föräldrastatus, ålder, nationellt eller socialt 

ursprung, religion, sexuell läggning, graviditet, funktionshinder, fackligt medlemskap, politisk tillhörighet, 

allvarlig sjukdom eller något annat tillstånd som kan ge upphov till diskriminering. Alla beslut som fattas om en 

anställds befattningar ska bedömas strikt utifrån hans/hennes förmåga och kvalifikationer. 

ARBETSTIDER OCH LÖNER 

Leverantören ska se till att arbetstiden överensstämmer med nationell lagstiftning och kollektivavtal. 

Veckoarbetstid bör inte regelbundet vara längre än 48 timmar och får inte överstiga 60 timmar enligt ett 



oregelbundet schema i enlighet med ILO:s riktlinjer.  Leverantören ska se till att arbetstagarna får minst en 

ledig dag för varje sjudagarsperiod. 

Leverantören ska se till att löner och förmåner som betalas ut för en standardarbetsvecka minst ska uppfylla 

nationella rättsliga standarder, eller branschriktmärken, beroende på vilket som är högst. Arbetstagare ska 

alltid få övertidsersättning för alla arbetade timmar utöver den normala arbetstiden, minst i enlighet med 

relevant lagstiftning. Avdrag från löner som en disciplinär åtgärd är inte tillåtet. 

FÖRENINGSFRIHET OCH RÄTTEN TILL KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGAR 

Leverantören ska erkänna och respektera alla arbetstagares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar i 

enlighet med nationell lagstiftning. Leverantören får inte diskriminera arbetstagarrepresentanter och tillåta 

dem att utföra sin representativa funktion på arbetsplatsen. 

INGET BARNARBETE 

Referens: FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s konventioner nr 138, 182 och 79 samt ILO:s 

rekommendation nr 146 

Westerstrand har nolltolerans mot barnarbete och en leverantör som arbetar med Westerstrand ska garantera 

att leverantören inte anställer personal i en ålder under den lägsta av antingen minimiåldern enligt nationell 

lagstiftning eller minimiåldern enligt ILO:s C138 Minimum Age Convention. Leverantören måste också 

garantera att varje anställd som är äldre än minimiåldern men yngre än 18 år har arbetsvillkor, arbetstid och 

lön som är lämplig för hans eller hennes ålder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

ANTI-KORRUPTION OCH AFFÄRSETIK 

Leverantören ska följa alla lagar och förordningar om konkurrens, finansiell rapportering och beskattning. 

Leverantören ska vara medveten om att korruption inte accepteras i någon form, inklusive mutor, utpressning, 

otillbörliga privata eller yrkesmässiga fördelar för kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda. 

Leverantören ska upprätta processer för att förhindra korruption, till exempel en anti-korruptionspolitik och 

genom att tillhandahålla relevant utbildning till personalen. 

Eventuell ersättning från Westerstrand till en leverantör, och i förlängningen dess verkliga huvudman, för 

material, produkter, komponenter eller tjänster får inte användas för någon olaglig eller brottslig verksamhet. 

All interaktion mellan Westerstrand och dess leverantörer ska bygga på en professionell affärsrelation. Ingen 

Westerstrandanställd får erbjuda eller direkt eller indirekt ge en leverantör otillbörlig fördel i utbyte mot 

personlig vinning av något slag. Leverantören ska vara medveten om att Westerstrand inte kommer att 

acceptera någon förmån avsedd för en Westerstrandanställd för att underlätta verksamheten med 

leverantören. 

MILJÖ 

Leverantören ska respektera nationell och internationell miljölagstiftning och aktivt arbeta för att minska 

miljöpåverkan samt uppmuntra sina egna leverantörer att minska miljöpåverkan. 

Leverantören ska se till att produkter, material och komponenter uppfyller överenskomna och rättsliga normer 

för hälsa och säkerhet. 

Leverantören ska ha en policy och process för att rimligen säkerställa att högriskmineraler (t.ex. tantal, tenn, 

volfram och guld, så kallade 3TGs) i de produkter, material och komponenter som de tillverkar inte direkt eller 

indirekt finansierar eller gynnar väpnade konflikter eller grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Reach: Alla krav i Reach-förordningarna ska vara uppfyllda. Ämnen som upptas i SVHC-Kandidatlista får inte 

förekomma i mängder som är högre än 0, 1 viktprocent i blandningar eller varor. Leverantören måste 

informera om ett ämne på SVHC-listan förekommer i en mängd som är högre än 0,1 viktprocent i ett material, 

en komponent eller en produkt som Westerstrand beställt innan beställningen bekräftas. 



Elektronisk utrustning måste följa WEEE- och RoHS-direktiven. Leverantören måste informera om ett material, 

en komponent eller en produkt som Westerstrand beställt bryter mot RoHS innan beställningen bekräftas. 

PVC: Information om ett material, en komponent eller en produkt innehåller PVC ska skickas till Westerstrand 

tillsammans med den använda mjukgöraren (kemiskt namn och CAS-nr).  

Produktförpackningar: PVC-plast är inte tillåten i förpackningsmaterial. Cellulosan i förpackningen av papper 

ska baseras på oblekt massa. 

Produkter som klassificeras som farlig last: Ska ha FN-godkända förpackningar och ha relevanta etiketter och 

transportdokumentation. 

PRODUKTKVALITET OCH FÖRSÄKRING 

Leverantören ska se till att alla produkter, material och komponenter som levereras till Westerstrand uppfyller 

överenskomna krav och kvalitet och testas och godkänns enligt gällande standarder före leverans. Allt material, 

produkter och komponenter måste vara korrekt märkta och ha instruktioner och säkerhetsdatablad bifogade 

eller på annat sätt skickade. 

Leverantörer som arbetar med Westerstrand ska ha ett adekvat försäkringsskydd för sin verksamhet och sina 

leveranser. 
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