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UPPFÖRANDEKOD 

 
Godkänd av styrelsen augusti 2020 

 

1 Bakgrund och syfte 
Arla Plast AB ska bidra till ett hållbart samhälle genom att alla verksamheter har fokus på 
sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Arla Plast ska förknippas med trovärdighet, 
ansvarstagande och sunda värderingar.  
 
Arla Plasts hållbarhetspolicy utgår från FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.  
 
Denna policy för hållbarhet och uppförande kod fastställer Arla Plasts övergripande hållning i 
relation till kunder, medarbetare, leverantörer, affärsetik och antikorruption samt samhället.  

2 Policy 
Övergripande 
Arla Plast ska bedriva sina affärer och angelägenheter i enlighet med gällande lagar, regler 
och förordningar och med hög etisk standard. Arla Plast respekterar och följer FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) 
kärnkonventioner och accepterar inte diskriminering, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och 
kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete, att unga arbetare exponeras för riskfyllda arbeten 
eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.  
 
Kunder  
Arla Plast ska tillverka och leverera produkter som uppfyller kundens krav och förväntningar 
avseende flexibilitet, funktion, teknisk kvalitet, leveranstid, god service och kostnad. Varje 
tillverkande enhet ska ha kvalitetsledningssystem som certifierats av tredje part. 
 
Arla Plasts produkter kan ha både civila och militära användningsområden. Arla Plast ska 
följa gällande externa och interna regler avseende godkända exportländer och kunder. 
 
Medarbetare  
Arla Plast ska vara en god arbetsgivare där medarbetare känner trygghet och har möjlighet 
att utvecklas.  
Arla Plast ska aktivt verka för att stärka mångfalden och jämställdheten i bolaget. Varje 
medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Diskriminering och 
trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder får 
inte förekomma.  
 



 

 

Arla Plast ska erbjuda en god arbetsmiljö som stödjer medarbetarnas motivation och              
engagemang. Arbetsmiljöarbetet ska vara långsiktigt och systematiskt, samt ingå i det dagliga 
arbetet. Varje tillverkande enhet ska ha ledningssystem för arbetsmiljö som certifierats av 
tredje part. 
 
Leverantörer  
Arla Plast ska endast samarbeta med leverantörer som delar företagets värderingar. 
Företaget tar avstånd från all form av orättvisa anställningsförhållanden, korruption eller 
nedvärderande människosyn.  
 

Leverantörer ska revideras avseende arbetsmiljö, miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet samt 
avseende efterlevnad av Arla Plasts policy för hållbarhet och uppförandekod. 
 
Affärsetik och antikorruption  
Arla Plasts dagliga verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed och hålla en hög etisk 
integritet i allt vi gör. Allt som görs i vår verksamhet ska tåla offentlighetens ljus. Ingen form av 
bedrägeri, mutor eller liknande olaglig aktivitet tolereras i handling såväl som underlåtenhet 
från anställda, affärspartners och leverantörer.   
 
Representation och gåvor 
Som anställd inom Arla Plast tar man aldrig emot eller erbjuder representation, gåva eller 
någonting liknande från en leverantör, kund, affärspartner eller någon annan om det kan 
påverka eller synes kunna påverka förmågan att förhålla sig objektiv när affärsbeslut ska 
fattas. 
 
Om en leverantör eller affärspartner erbjuder olämpliga gåvor och underhållning ska det 
rapporteras till chef. 
 
Miljö 
Arla Plast ska vara och uppfattas som ett miljömedvetet bolag. Arla Plast ska verka för att 
minimera miljöpåverkan från processer och produkter. För detta syfte ska Bolaget eftersträva 
ständiga förbättringar när det gäller användning av råvaror, energi och andra resurser samt 
avfall och återvinning, med helt återvinningsbara produkter som mål. Här ingår att välja 
energi från förnybara källor samt tillämpa utbytesprincipen – Arla Plast ska söka lösningar 
med lägre miljöpåverkan när gammal teknik ska ersättas med ny. Varje tillverkande enhet 
ska ha miljöledningssystem som certifierats av tredje part. 
Samhälle  
Arla Plast ska vara och uppfattas som en ansvarstagande samhällsmedborgare som aktivt 
verkar för en bättre omvärld, företrädesvis där Bolaget är verksamt.  

3 Målgrupp 
Denna policy gäller för Arla Plast och dotterbolag.  

4 Roller och ansvar  
Styrelsen äger denna policy. Det är varje chefs ansvar att säkerställa att medarbetarna 
känner till policyn. Varje medarbetare är ansvarig för att agera i enlighet med denna policy. 



 

 

5 Undantag  
Undantag från denna policy ska godkännas av styrelsen. 

6 Uppföljning av efterlevnad och indikatorer 
Policy för hållbarhet och uppförande kod ska ses över och fastställas varje år av styrelsen. 
 

7 Associerade dokument 
The Arla Plast Way 
 
 


