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INTRODUKTION

LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärs integritet och vi följer de in
ternationella riktlinjerna definierade av; FN:s Global Compacts 10 princi
per, Childrens Rights and Business Principles (CRBP), OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Vi fördömer alla former av korruption och bedrä
geri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärs
verksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barn
arbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, 
kränkande eller direkt farliga.

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det 
gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och ska bedriva en verk
samhet som möjliggör en hållbar samhällsutveckling och genererar väl
stånd. För att uppfylla detta måste även LKAB:s leverantörer ligga i fram
kant i dessa frågor och uppfylla kraven i denna Leverantörs uppförandekod.

KRAVUPPFYLLNAD

LKAB:s leverantörer ska alltid uppfylla de mest krävande kravställning
arna i relevant lagstiftning eller krav som motsvarar LKAB:s leverantörs
uppförandekod.

IMPLEMENTERING

Baskraven ska uppfyllas av samtliga leverantörer från första leverans av 
vara eller tjänst. Utöver dessa ska övriga krav i Leverantörsuppförande
koden uppfyllas inom, med LKAB, avtalad tid.
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LAGKRAV

Det ska finnas rutiner som säkerställer att till
lämpliga lagar och förordningar för verksam
heten efterlevs. Detta innefattar alla delar av 
denna leverantörs uppförandekod.

TVÅNGS- OCH SKULDARBETE

Alla former av tvångs och skuldarbete är oac
ceptabelt. Arbete ska ske på frivillig bas och 
personliga dokument och ägodelar får inte 
beslag tagas i syfte att tvinga till arbete.

BARNARBETE

Alla former av barnarbete är oacceptabelt 
och dokument som intygar alla medarbeta
res ålder ska finnas tillgängliga. Alla former 
av arbete som negativt kan påverka barnets 
rätt till en sund uppväxt och utveckling eller 
hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla 
former av våld, tvång och utnyttjande av barn 
är oacceptabelt. En person som är yngre än 
15 år betraktas som barn om inte den lokala 
lagstiftningen har definierat en högre ålder för 
att få arbeta eller för obligatorisk skolgång. 
Dokument som intygar alla medarbetares ål
der ska finnas tillgängliga.

Baskrav för 
leverantör

LÖN OCH ARBETSTIDER

Som ett minimum ska lagstadgade löner beta
las och gällande arbetstidslagstiftning ska föl
jas. Utbetalda löner och arbetad tid ska doku
menteras i ett transparent system och omfatta 
alla medarbetare.

ARBETARSKYDD

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt 
att allvarliga skador eller incidenter förebyggs 
på ett systematiskt sätt.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Samtliga medarbetare ska ha en olycksfalls
försäkring som täcker sjukvård för arbets
relaterade skador och kompensation vid inva
liditet orsakad av arbets relaterad olycka.

MILJÖ

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt 
att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller luft 
förebyggs på ett systematiskt sätt.

AFFÄRSETIK

Korruption och mutor i alla former är oac
ceptabelt. Dokument får inte manipuleras. 
Lagstadgade skatter ska betalas. Eventuella 
skatteskulder gentemot myndighet ska vara 
reglerade.
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ANSVAR FÖR LEVERANTÖRS-
UPPFÖRANDEKODEN

En tydlig organisation, ansvarsfördelning och 
skriftliga rutiner ska finnas för att säkerställa 
implementering och fortlöpande efterlevnad 
av kraven i LKAB:s leverantörs uppförandekod.

UNDERLEVERANTÖRER

Kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod, 
eller motsvarande krav, ska förmedlas vidare 
till samtliga första ledets under leverantörer. 
Leverantören ska försäkra sig om rätten att 
genomföra revisioner baserade på leveran
törsuppförandekoden hos första ledets un
derleverantörer. Vid upprepade allvarliga 
överträdelser hos en underleverantör ska 
affärs relationen avslutas.

INFORMATION TILL MEDARBETARNA

Alla medarbetare, hos LKAB:s leverantör, ska 
informeras om innehållet i LKAB:s leverantörs
uppförandekod, eller motsvarande krav. Inne
hållet ska alltid finnas tillgänglig för medarbe
tarna på ett språk som medarbetarna förstår.

INTERNA AUDITS

Rutiner för interna audits baserade på kraven 
i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller mot
svarande krav, ska implementeras. Audits ska 
genomföras minst var 12:e månad och baserat 
på resultaten ska mätbara mål och en åtgärds 
och ansvarsplan upprättas. Vid efterfrågan ska 
detta vara tillgängligt för LKAB:s representanter.

Generella krav

DOKUMENTHANTERING

Samtliga dokument som leverantören har 
upprättat skall vara numrerade, daterade och 
utgåva samt utfärdare ska framgå. Det gäller 
dokument som t.ex. policys, rutiner, register, 
journaler och rapporter.

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Baserat på resultat av interna audits och andra 
aktiviteter ska planer för förebyggande åtgär
der och kontinuerliga förbättringar tas fram 
och implementeras.

KONFLIKTMINERALER

Det ska finnas en policy och implementerade 
rutiner avseende konfliktmineraler tenn, tantal, 
volfram och guld (3T+G), som tydligt beskri
ver hur det säkerställs att OECD:s riktlinjer 
för företag som hanterar mineraler utvunna 
i konfliktområden efterlevs. Tillämpliga delar 
av OECD:s 5stegs ramverk för upp eller ned
ströms leverantörskedjor ska efterlevas.
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POLICY & RUTINER

En policy och relevanta rutiner (t.ex. HR policy) 
för att förebygga och åtgärda eventuell diskri
minering, trakasserier, felaktigt utnyttjande och 
disciplinära åtgärder ska vara implementerad 
och kommunicerad till samtliga med arbetare, 
inklusive inhyrd personal.

DISKRIMINERING

Det får inte förekomma några former av 
diskrimi nering av medarbetare beroende på 
religion, tro, kön, havandeskap, ålder, politisk 
åsikt, medlemskap i fackförening, nationalitet/
etnicitet, funktionshinder, hälsa, sexuell lägg
ning eller annat. Alla medarbetare, inklusive 
inhyrd personal, ska ha samma rättigheter och 
sociala förmåner.

MEDARBETARES RÄTTIGHETER

Tvångs- och skuldarbete
Alla former av tvångs och skuldarbete är 
oacceptabelt. Arbetskraft i form av fångar på 
fängelser får inte användas. Arbete ska ske 
på frivillig bas och personliga dokument och 
ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till 
arbete. Medarbetarna ska fritt få lämna arbets
platsen efter avslutat arbetspass.

Rekrytering & Uppsägning
Medarbetarna ska inte debiteras någon av
gift i samband med rekryteringen samt ha 
sin fulla rätt att säga upp sig enligt gällande 
anställnings avtal utan bestraffning eller löne
avdrag. Skuldsättning får inte tillämpas i syfte 
att binda medarbetare till anställningen.

BESTRAFFNINGAR

Alla former av kroppslig bestraffning och hot 
om fysiskt eller psykiskt våld är förbjudna. 
Leverantören får inte använda något offentligt 
varnings eller bestraffningssystem, inklusive 
löneavdrag, och alla medarbetare ska ha rätt 
att överklaga varningar, bestraffningar och 
avsked. Överklagningarna ska dokumenteras.

RESPEKT FÖR MÄNNISKOR 
I NÄROMRÅDET

Leverantören ska agera ansvarsfullt och med 
respekt gentemot människor i närområdet och 
respektera ursprungsbefolkningars rättigheter.

Skyddskommitté
Det ska finnas en väl etablerad skydds kommitté 
där medarbetarna kan bidra och därmed på
verka utvecklingen avseende hälsa och säker
het på arbetsplatsen. Identifierade risker och 
vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Klagomål
Det ska finnas dokumenterade rutiner för ano
nym hantering av klagomål gällande diskrimi
nering, trakasserier och missförhållanden som 
alla medarbetare, inklusive inhyrd personal, 
känner till (t.ex. visselblåsarsystem).

Mänskliga 
rättigheter

Arbets- & anställnings-
förhållanden
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Rättighet att organisera sig
Alla medarbetare ska ha rätt att organisera 
sig, eller välja eller avstå från att organisera 
sig, i fackförening eller annan arbetstagar
organisation utan att riskera repressalier, tra
kasserier eller bestraffning. I länder där rätten 
att organisera sig är begränsad eller förbjuden 
får leverantören inte hindra alternativa former 
av oberoende medarbetarrepresentation.

Kollektiva förhandlingar
Medarbetare ska ha rätt att genomföra kollek
tiva förhandlingar utan att riskera repressalier, 
trakasserier eller bestraffning. I länder där 
rätten att genomföra kollektiva förhandlingar 
är begränsad eller förbjuden får leverantören 
inte hindra alternativa former av oberoende 
förhandlingar.

BARN & UNGA ARBETARE

Barnarbete
Alla former av barnarbete är oacceptabelt 
och dokument som intygar alla med arbetares 
ålder ska finnas tillgängliga. Alla former av 
arbete som negativt kan påverka barnets rätt 
till en sund uppväxt och utveckling eller hin
drar barnets utbildning är barnarbete. Alla 
former av våld, tvång och utnyttjande av barn 
är oacceptabelt. En person som är yngre än 
15 år betraktas som barn om inte den lokala 
lagstiftningen har definierat en högre ålder för 
att få arbeta eller för obligatorisk skolgång. 
Dokument som intygar alla medarbetares ål
der ska finnas tillgängliga.

Förebyggande åtgärder
Det ska finnas dokumenterade rutiner som fö
rebygger barnarbete i den egna verksam heten 
samt hos underleverantörer.

Åtgärder vid upptäckt av barn arbete
Leverantören ska ha dokumenterade rutiner 
för att upptäcka och omedelbart agera vid   
barnarbete i den egna verksamheten samt hos 
underleverantörer. Alla åtgärder ska ske på det 
sätt som är bäst för barnet. Barnet ska omedel
bart lämna arbetsplatsen och leverantören ska 
se till att barnet får rätt förutsättningar för sin 
fortsatta utveckling. LKAB ska omedelbart in
formeras om barnarbete upptäcks.

Unga arbetare
Unga arbetare är ungdomar som uppnått legal 
arbetsålder men är högst 18 år gamla. Leve
rantören ska säkerställa att anställning och 
arbetsuppgifter uppfyller tillämpliga lagar och 
att arbetsuppgifterna inte utförs nattetid samt 
innebär risk för hälsa och säkerhet.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Myndighetsinspektioner
Då myndighet genomfört arbetsmiljö inspektion 
ska resultat och åtgärdsplan, inklusive tidplan 
samt genomförda åtgärder dokumenteras.

Anställningskontrakt
Samtliga anställda ska ha ett underskrivet 
anställnings kontrakt innan anställningen bör
jar. Anställningskontraktet ska minst innehålla 
arbetsgivarens namn, medarbetarens namn 
och personnummer/födelsedatum, befattning, 
lön, arbetstider, övertidskompensation, förmå
ner samt uppsägningsperiod.

Lönelistor & närvaroregister
Information om löneutbetalningar och arbetad 
tid ska finnas dokumenterad för alla med
arbetare. Informationen ska sparas i minst 24 
månader och minst innefatta arbetad ordina
rie tid, övertid, eventuell ackordsersättning och 
bonus, traktamenten, eventuella löne avdrag 
samt utbetald nettolön.

Övertidsarbete & ledighet
Den totala arbetstiden får inte överstiga 48 
timmar per vecka och allt övertidsarbete ska 
vara frivilligt, dock max 12 timmar per vecka. 
Alla medarbetare ska ha minst en ledig dag 
per vecka samt semester och ledighet enligt 
tillämpbar lagstiftning samt lokala traditioner. 
Undantag från ovanstående kan endast ske 
efter överenskommelse med fackliga eller 
andra arbetstagarorganisationer.

Lön
Minst lagstadgad lön ska utbetalas regel
bundet, minst en gång per månad. Med
arbetarna ska få en löneavi, med information 
om arbetad ordinarie tid, övertid, eventuell 
ackordsersättning och bonus, traktamenten, 
eventuella löneavdrag samt utbetald nettolön, 
vid varje löneutbetalning.

Förmåner
Samtliga medarbetare ska erhålla lagstad
gade förmåner som t ex sjuk och olycksfalls
försäkring och pension.

ARBETARSKYDD & SÄKERHET

Riskanalys
Riskanalys och riskreducering som omfattar 
hela egna verksamheten ska genomföras och 
dokumenteras samt uppdateras vid väsentliga 
förändringar av verksamheten. Förebyggande 
åtgärder ska vara genomförda för att minska 
behovet av personlig skyddsutrustning.
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Rapportering, analys & åtgärder
En rutin för rapportering, analys och åtgärder 
vid incidenter och olyckor ska vara implemen
terad och antalet incidenter och olyckor ska 
minska.

Arbetsrutiner & Utbildning
Arbetsrutiner som minimerar risk för skador 
och ohälsa ska vara implementerad. Med
arbetare som sköter maskiner eller annan ut
rustning där risk för allvarliga incidenter eller 
olyckor föreligger ska genomgå relevant utbild
ning som förnyas vid behov eller enlig gällande 
lagstiftning. Samtliga nyanställda medarbetare 
ska få relevant utbildning om hälsa och säker
het som del av sin introduktion. Utbildningens 
innehåll ska beskrivas och register över utbil
dade medarbetare ska finnas.

Maskiner & Utrustning
All maskinutrustning, fordon och annan utrust
ning som används i produktion och arbets
processer ska vara säker att använda och 
utrustad med nödvändig säkerhetsutrustning 
för att förebygga skador. Skriftliga rutiner för 
förebyggande underhåll ska vara implemen
terade och utrustningen ska inspekteras och 
certifieras enligt gällande lagstiftning.

Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation och varningsskyltar ska 
vara lätt att se i alla riskområden. Den skriftliga 
Informationen och/eller skyltar, som är på ett 
språk som medarbetarna förstår, ska beskriva 
risken och vad medarbetarna ska göra för att 
minimera den.

Skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning ska finnas och 
vara gratis för alla medarbetare som har 
arbets uppgifter med potentiell risk för skada. 
Områden där skyddsutrustning ska användas 
ska vara markerade på ett tydligt sätt t.ex. ge
nom illustrerande skyltar.

Första hjälpen 
Relevant första hjälpen utrustning ska finnas 
lätt tillgänglig för alla medarbetare. Utrust
ningen ska förvaras på tydligt markerad plats, 
vara olåst och innehållet ska kontrolleras 
och kompletteras regelbundet. Utvalda med
arbetare på alla avdelningar/skift ska genom
gå första hjälpen utbildning. Utbildningen ska 
genomföras av certifierade utbildare minst var 
24:e månad. Utbildningens innehåll ska beskri
vas och register över utbildade med arbetare 
ska finnas.

Arbetsförhållanden
Arbetsplatserna ska erbjuda goda arbets
förhållanden avseende t ex renhet, hygien, 
ergonomi, buller, temperatur, belysning och 
luftkvalitet. Mätningar och utvärderingar ska 
dokumenteras. Toalett, tvättmöjligheter samt 
pausområden ska finnas lätt tillgängligt för 
samtliga medarbetare.

Dricksvatten
Rent dricksvatten ska finnas lättillgängligt och 
vara gratis för samtliga med arbetare.

Alkohol & droger
Det ska finnas en drogpolicy med syfte att 
förhindra arbete under påverkan av alla for
mer av alkohol och droger. Policyn ska vara 
implementerad på ett språk som samtliga 
med arbetare förstår. Policyn ska också vara 
välkänd av samtliga medarbetare.

Trafiksäkerhet
Det ska finnas en trafiksäkerhets policy och 
fastslagna trafiksäkerhetsmål. Ett handlings
program ska upprättas och åtgärder genom
föras för att uppnå trafik säkerhetsmålen.

ARBETARBOSTÄDER

Standard
Bostäder som tillhandahålls av arbetsgivaren 
ska vara säkra och av god standard. Ensam
stående kvinnor och män ska erbjudas bo
ende tillsammans med andra medarbetare av 
samma kön. Medarbetarna ska ha full frihet att 
lämna bostaden dygnet runt samt disponera 
en yta på minst 3,8 m2. Bostaden ska vara för
sedd med säng eller madrass att sova på samt 
vara ventilerad och/eller uppvärmd baserat på 
lokala klimatförhållanden. Sovutrymmen ska 
vara låsbara både inifrån och utifrån och varje 
medarbetare ska ha tillgång till ett individuellt 
låsbart förråd för sina personliga tillhörigheter.

Städning
Alla utrymmen ska städas regelbundet och 
vara väl underhållna. Det ska finnas ett rele
vant antal toaletter och tvätt utrymmen som 
är välskötta och välutrustade. Utrymmen 
där mat serveras ska uppfylla lokala krav på 
sanitet och hygien.

Säkerhet
Det ska finnas minst två utrymningsvägar och 
utgångar per våning som säkerställer snabb 
och säker evakuering av alla medarbetare. 
Dessa ska vara olåsta från insidan. Brand
skyddet ska uppfyllas enligt kraven i avsnitt 
Krisberedskap och brandskydd på sidan 11.
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YTTRE MILJÖ

Utsläpp till luft
Samtliga relevanta lagar och förordningar 
gällande utsläpp till luft ska uppfyllas och 
relevanta tillstånd och testrapporter finns 
dokumenterade.

Buller
Samtliga relevanta lagar och förordningar gäl
lande buller ska uppfyllas och relevanta till
stånd och testrapporter finns dokumenterade.

Vatten
Vatten ska renas på ett korrekt sätt inom le
verantörens område eller vid extern vatten
reningsanläggning som är godkänd av de 
lokala myndigheterna, I de fall leverantören 
har egen anläggning för vattenrening ska den 
skötas och underhållas på ett, för processen 
och mängden vatten, relevant sätt så att renat 
vatten uppfyller lokala myndigheters krav. De 
medarbetare som sköter anläggningen ska ha 
adekvat utbildning.

Mark
Det ska finnas etablerade rutiner för att före
bygga och hantera kontamination av mark. Vid 
eventuell kontamination ska etablerade rutiner 
följas och omedelbara åtgärder för att minime
ra skadan sättas in. Incidenten ska rapporteras 
till relevant myndighet och hanteras enligt de 
direktiv som myndigheten fastslår.

Vid exploatering av mark ska miljö
konsekvensutredning göras, enlig gällande lag
stiftning, i syfte att säkerställa att hänsyn tas 
till biodiversitet och övriga miljö förhållanden.

INRE MILJÖ

Energi
Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, 
följa upp och analysera energiförbrukning av
seende, fordonsbränslen, el, värme och kyla. 
Mål för energieffektivisering ska fastställas 
och en åtgärdsplan skall utvecklas baserat på 
genomförd analys.

Vatten
Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, 
följa upp och analysera vattenförbrukningen 
i produktionsprocesser. Mål för minskad för
brukning ska fastställas och en åtgärdsplan 
ska utvecklas baserat på genomförd analys.

Produkter & material
Vid utveckling och tillverkning av produkter 
som säljs till LKAB ska, så långt det är tek
niskt och ekonomiskt möjligt, bästa möjliga de
sign, konstruktion, material och tillverknings
teknik, ur ett hållbarhetsperspektiv, väljas. 
Ett system för spårbarhet på känsliga råvaror 
ska vara etablerat.

Avfall
• Avfallsregister Ett register över avfall och 

farligt avfall ska upprättas och kontinuerligt 
uppdateras med uppgifter om typ och kvan
titet av avfall.

• Rutiner Dokumenterade rutiner för sorte
ring, lagring, transport, återvinning och de
poni av olika typer av avfall ska upprättas 
och implementeras. Rutinerna ska även be
skriva hur berörda medarbetares hälsa och 
säkerhet skyddas.

Miljö
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• Kompetens Medarbetare som hanterar av
fall ska genomgå relevant utbildning så att 
kompetensnivån säkerställs. Utbildningens 
innehåll ska beskrivas och register över ut
bildade medarbetare ska finnas.

• Hantering av avfall Allt avfall ska lagras, 
hanteras och transporteras så att mark, 
vatten eller luft inte kontamineras samt så 
att risken för antändning eller explosion 
minimeras. Avfall och farligt avfall ska hål
las avskilt och utrymmen för sortering och 
lagring vara tydligt avgränsade och avfalls
behållarna ska vara tydligt uppmärkta.

• Återvinning Sorterat avfall ska skickas till 
återvinning förutsatt att det finns en etable
rad infrastruktur med auktoriserade aktörer 
på marknaden.

• Samarbetspartners De partners som an
vänds för avfallshantering ska ha de tillstånd 
som krävs enligt gällande lokala lagar och 
förordningar.

• Deponi Avfall får bara brännas eller depone
ras under kontrollerade former vid av lokala 
myndigheter anvisad anläggning.

Kemikalier
• Register Alla kemikalier som används ska 

dokumenteras i ett register som kontinuer
ligt uppdateras. Uppgifter om kemikaliernas 
namn, användningsområde samt referens 
till materialsäkerhetsdatablad ska finnas. 
Material säkerhetsdatablad ska finnas till
gängliga på språk som berörda medarbetare 
förstår.

• Rutiner Dokumenterade rutiner för inköp, 
lagring, hantering, användning av kemikalier 
samt hantering av tillbud och olycksfall med 
kemikalier ska etableras och implemen teras. 

• Kompetens Medarbetare som hanterar ke
mikalier ska genomgå relevant utbildning så 
att kompetensnivån säkerställs. Utbildning
ens innehåll ska beskrivas och register över 
utbildade medarbetare ska finnas.

• Hantering av kemikalier Alla kemikalier 
ska lagras, hanteras och transporteras så 
att mark, vatten eller luft inte kontamineras 
samt så att risken för antändning eller ex
plosion minimeras. Kemikalier ska förvaras 
i utrymmen med ett solitt golv som inte ab
sorberar eventuellt utspillda kemikalier. Om 
flytande kemikalier förvaras i utrymmet ska 
golvet vara försett med en sarg som är till
räckligt hög för att samla upp allt innehåll 
i den största kemikaliebehållaren. Förvaras 
kemikalier i underjordisk tank ska den över
vakas så att eventuellt läckage förebyggs 
och upptäcks tidigt.

• Märkning Alla kemikaliebehållare ska ha 
märkning där innehållet och risker framgår 
på ett för medarbetarna tydligt sätt.
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KRISBEREDSKAP

En krisplan baserad på identifierade risker ska 
utarbetas och implementeras. Rutiner för att 
förebygga och hantera krissituationer ska vara 
implementerad.

BRANDSKYDD

Dokumentation
Vid samtliga incidenter och bränder ska or
saken analyseras och förebyggande åtgärder 
vidtas och dokumenteras.

Kompetens
Ett relevant antal medarbetare inom varje 
arbets område ska lära sig använda brand
skyddsutrustning. Utbildningen ska upp repas 
minst var 24:e månad och innehållet ska 
beskrivas och register över utbildade med
arbetare ska finnas. Samtliga nyanställda 
medarbetare ska få relevant utbildning och 
information gällande brandsäkerhetsrutiner.

Brandskyddsutrustning
Relevant brandskyddsutrustning ska finnas 
på plats och all manuell utrustning ska vara 
lättillgänglig, lätt att identifiera från långt håll, 
väl underhållen och olåst. Utrustningens funk
tion ska testas, säkerställas och dokumente
ras minst var 12:e månad. Godkänd utrustning 
ska märkas och datum för godkännandet ska 
framgå.

Utrymning
Markerade utrymningsvägar och utgångar för 
ska finnas för att säkerställa effektiv evaku
ering av alla medarbetare. Markeringen skall 
vara upplyst eller självlysande. Utrymnings
vägar och utgångar får inte blockeras och dör
rar ska vara olåsta inifrån och öppnas utåt.

Utrymningslarm
Det ska finnas ett fungerande utrymningslarm 
som ger ifrån sig ett kontinuerligt ljud som kan 
höras av alla medarbetare. I lokaler med hög 
ljudnivå ska det kompletteras med ljussignal. 
Larmet kan aktiveras manuellt och automatis
ka larm ska ha oberoende strömförsörjning så 
att det fungerar även vid strömavbrott.

Utrymningsövningar
Utrymningsövningar ska genomföras för alla 
avdelningar/skift, med så många medarbetare 
som möjligt, minst var 12:e månad. Ansvariga 
utrymningsledare ska finnas vars uppgift är att 
säkerställa att alla medarbetare evakuerats. 
Datum och tid då övningarna genomfördes 
ska dokumenteras och det ska även framgå 
vilka avdelningar/skift som deltog, tidsåtgång 
för evakueringen samt vilka eventuella korri
gerande åtgärder som ska vidtas.

Krisberedskap 
& brandskydd
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ANTI KORRUPTIONS POLICY

En anti korruptionspolicy som tydligt tar av
stånd från alla former av mutor, korruption, 
pengatvätt, intressekonflikter eller skattebrott 
ska finnas och vara implementerad och väl
känd av samtliga berörda medarbetare.

Eventuella korruptionsfall ska vara väl
dokumenterade samt analys och åtgärd ska 
tydligt framgå. 

DOKUMENT OCH REGISTER

Samtliga dokument, register, rapporter etc. 
relaterade till leverantörsuppförandekoden ska 
vara transparenta, korrekta och pålitliga. 

Affärsetik

SKATTER

Samtliga legala skatter och avgifter samt 
eventuella royalties ska betalas och redovisas 
på ett transparent sätt i det land där verksam
heten bedrivs. Eventuella skatteskulder gent
emot myndighet ska vara reglerade.

UTBILDNING OCH INFORMATION

Samtliga berörda medarbetare ska utbildas i 
och fortlöpande informeras om policy, regler 
och ansvar avseende affärsetik. Utbildningens 
innehåll ska dokumenteras och ett register 
över deltagare ska upprättas.
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Referenser
DENNA LEVERANTÖRS- 
UPPFÖRANDEKOD BASERAS FRÄMST 
PÅ FÖLJANDE RIKTLINJER:

FN:s Global Compact
FN:s Global Compact är det globala närings
livets upprop för hållbart företagande. Företa
gen uppmanas enligt FN:s Global Compact att 
ställa sig bakom och agera utifrån följande tio 
principer:

• Mänskliga rättigheter Princip 1–2: Före
tagen bör stödja och respektera de interna
tionellt erkända mänskliga rättigheterna och 
försäkra sig om att det egna företaget inte är 
delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

• Arbets- och anställningsförhållanden 
Princip 3–6: Företagen bör upprätthålla 
förenings frihet och ett faktiskt erkännande 
av rätten till kollektiva förhandlingar, av
skaffande av alla former av tvångsarbete, 
barnarbete och diskriminering vid anställ
ning och yrkesutövning.

• Miljö Princip 7–9: Företagen bör stödja 
försiktighets principen vad gäller miljö risker, 
ta initiativ för att främja större miljömässigt 
ansvarstagande och uppmuntra utveckling 
och spridning av miljövänlig teknik.

• Anti-korruption Princip 10: Företagen bör 
motarbeta alla former av korruption, inklu
sive utpressning och mutor.

CHILDREN’S RIGHTS AND 
BUSINESS PRINCIPLES (CRBP)

Barns rättigheter är en viktig investering för 
framtiden. Genom att skydda dessa rättig heter 
hjälper vi till att bygga starka, välutbildade 
samhällen som är av görande för att skapa en 
stabil, allomfattande och produktiv affärsmiljö. 
LKAB stödjer Barnens rättigheter och affärs
principer (CRBP), även känd som Principerna, 
som är utvecklade av FN: s Global Compact, 
Rädda Barnen och UNICEF, och är de för
sta omfattande riktlinjerna för vad företagen 
kan göra på arbetsplatsen, marknaden och i 
samhället för att respektera och stödja barns 
rättigheter.

OECD:S RIKTLINJER 
FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG

De länder som ansluter sig till OECD:s rikt linjer 
uppmuntrar företag att följa rikt linjerna och bi
dra till ekonomisk, miljömässig och social ut
veckling samt att minimera de svårigheter som 
deras olika verksamheter kan ge upphov till. 
I arbetet samarbetar regeringar med företag, 
fackföreningar och frivilligorganisationer.

Riktlinjerna i korthet:

• Respektera mänskliga rättigheter, bidra till 
en hållbar utveckling och de an ställdas fort
bildning.

• Öppenhet om verksamheten, produkter och 
tjänster, såväl finansiell information som 
annan.

• Respektera de anställdas fackliga rättig
heter, samarbeta på olika sätt med de an
ställdas representanter och motarbeta barn
arbete. Informera om och lindra negativa 
konsekvenser av nedläggningar.

• Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skyd
da miljö, hälsa och säkerhet till exempel 
genom miljöledningssystem och att till
lämpa försiktighets principen. Utveckla och 
tillhanda hålla produkter och tjänster utan 
oönskad miljöpåverkan.

• Inte ge mutor, främja öppenhet och de an
ställdas medvetenhet om företagets policy 
mot mutor.

• Ge information om produkter till konsu
menter och etablera rutiner för att lösa 
konsument tvister.

• Sträva efter att överföra teknik och kunskap 
till värdlandet.

• Inte samarbeta med konkurrenter så att 
konkurrensen begränsas.
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FN:S VÄGLEDANDE PRINCIPER 
FÖR FÖRETAG OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIG HETER

2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter 
enhälligt en rekommendation riktad till alla 
stater och alla företag i form av vägledande 
principer som handlar om:

• Statens skyldighet att skydda enskilda indi
vider mot att deras rättigheter överträds av 
privata aktörer, inklusive företag.

• Näringslivets ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna.

• Tillgång till effektiva rättsmedel för dem 
som anser sig drabbade av kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

FÖLJANDE TAS ÄVEN I BEAKTNING:

International Labour Organization (ILO)
ILO är ett FNorgan för sysselsättnings och 
arbetslivsfrågor. ILO syfte är att främja social 
rättvisa och bekämpa fattigdom. Regeringar, 
arbetsgivarorganisationer och arbetstagar
organisationer deltar i ILO:s beslutande och 
verkställande organ, vilket innebär att ILO har 
en unik trepartsstruktur.

ILO:s åtta kärnkonventioner består av:

• Nr 29 Om tvångs eller obligatoriskt arbete

• Nr 87 Om föreningsfriheten och 
organisationsrätten

• Nr 98 Om organisationsrätten och den 
kollektiva förhandlingsrätten

• Nr 100 Om lika lön för män och kvinnor

• Nr 105 Om avskaffande av tvångsarbete

• Nr 111 Om diskriminering vid anställning 
och yrkesutövning

• Nr 138 Om minimiålder för arbete

• Nr 182 Förbud mot värsta formerna 
av barnarbete

ISO 26000

ISO 26000 är en frivillig internationell standard 
för socialt ansvarstagande som ger företag och 
organisationer vägledning i hållbarhets arbetet. 
Standarden utgår från sju kärnområden – 
organisations styrning, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, ansvarsfulla affärs metoder, 
konsumentfrågor och lokal samhälls
utveckling – och vill uppmuntra organisatio
ner att gå längre än lagen kräver på området. 
Den innehåller dock inga skakrav, utan ger 
riktlinjer för hur en organisation kan struk
turera sitt arbete och definiera förbättrings
områden och ansvar.

OECD DUE DILIGENCE VÄGLEDNING FÖR 
ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR AV 
MINERALER FRÅN KONFLIKTDRABBADE 
OCH HÖGRISKOMRÅDEN

OECD har utarbetat en vägledning inom om
rådet som generellt anses motsvara det mest 
använda internationella arbetssättet när det 
kommer till konfliktmineraler, tenn, tantal, 
volfram och guld (3T+G). Vägledningen rekom
menderar att företag:

• Har tydliga företagsledningssystem 
både externt – policy/riktlinjer internt – 
tydliga arbetsprocesser för due diligence, 
transparant rapportering, Upp förandekod/
Leverantörs uppförandekod, och klagomåls/
varningsmekanismer

• Genomför riskidentifiering och risk
bedömningar i leverantörskedjan

• Tar fram en strategi för hantering av 
identifierade risker

• Genomför oberoende tredje part revisio
ner av smältverk och raffinaderiers due 
diligence processer

• Rapporterar årligen om due diligence av 
leverantörskedjan i till exempel hållbarhets 
redovisning
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