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1. Inledning 

Denna uppförandekod (”Uppförandekod”) stadgar och  
beskriver normer som ämnar säkerställa att arbets
förhållandena hos våra leverantörer och underleverantörer är 
säkra, att arbetstagare behandlas med respekt och värdighet, 
att tillverkningsprocesser eller liknande genomförs på ett 
miljömässigt ansvarsfullt sätt och att verksamheten bedrivs 
etiskt. WSP:s Uppförandekod bygger på våra affärsprinciper 
som vägleder oss i alla affärsbeslut. Vi förutsätter att våra 
leverantörer följer internationell, nationell och lokal lag
stiftning samt eventuella kollektivavtal eller likvärdigt.

Detta dokument sammanfattar de grundläggande krav som vi 
ställer på våra leverantörer.

Håkan Danielsson vd, WSP Sverige

1.1 Våra vägledande principer 
För att kunna samarbeta effektivt över gränserna i ett dyna
miskt, globalt företag har vi gemensamma vägledande principer:

We value our people and our reputation. 
We are locally dedicated with international scale. 
We are futurefocused and challange the status quo. 
We foster collaboration in everything we do. 
We have an enpowering culture and hold ourselves accountable.

2. Affärspartners

WSP förväntar sig att Leverantören följer de principer som 
anges i FN:s Global Compact. Principerna baseras på FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande  
principer om företagande och mänskliga rättigheter, ILO:s 
åtta konventioner om grundläggande principer och rättig
heter i arbetslivet, FN:s barnkonvention (CRC), Riodeklara
tionen samt FN:s konvention mot korruption. Dessa principer 
gäller för hela vår distributionskedja inkluderande distri
butörer, agenter, konsulter, entreprenörer, underleverantörer, 
affärspartners och leverantörer.

Leverantörer kommer att bli ombedda att lämna information,  
i enlighet med WSP:s krav, beträffande de normer som beskrivs 
i denna Uppförandekod. Baserat på denna info rmation kommer 
leverantörerna att bli utvärderade och resultaten kommer 
att mätas och jämföras. WSP kräver möjligheten att kunna 
genomföra utvärderingar och inspektioner av Leverantörens 
anläggningar på plats för att kunna granska principernas 
efterlevnad. WSP uppmuntrar leverantörerna att utvärdera 
och följa upp deras under leverantörer då informationen om 
underleverantörernas efterlevnad av denna Uppförandekod 
kan krävas av WSP.

3. Affärsetik

Vår Uppförandekod hjälper oss att bevara och förstärka vårt 
förtroende hos kunder och vårt goda anseende hos kunder, 
affärspartners och de som kommer i kontakt med våra tjänster. 

Räkenskaper, bokföring och konton måste vara välgrundade, 
fullständiga och korrekta och ska grunda sig på verifierbar 
stödjande dokumentation. Det får inte under några omständig 
heter finnas parallella konton. Konfidentiell information och affär
shemligheter måste skyddas på samma sätt som andra tillgångar.

4. Mutor och korruption

Vi har nolltolerans mot korruption. Korruption innefattar en 
mängd olika skadliga beteenden, allt från mindre summor 
för att påskynda rutinärenden till mångmiljonbetalningar 
för att ta hem stora offentliga projekt. Det kan innefatta olika 
kombinationer av mutor, kickbacks, utpressning, bedrägeri, 
vilseledande och pengatvätt med mera.

4.1 Korruption 
WSP kräver att deras leverantörer respekterar lokala lagar och 
inte deltar i någon form av korruption, inkluderande utpress
ning, bedrägeri eller mutor.

WSP:s leverantörer ska aldrig erbjuda något till en offentlig 
tjänsteman eller en bolagsman i den privata sektorn som 
skulle kunna få dem att missbruka sin förtroendeställning. 
Detta är särskilt viktigt i samband med anbudsförfaranden.

4.2 Intressekonflikt: 
WSP:s leverantörer är skyldiga att informera WSP om varje 
situation där en intressekonflikt kan uppstå, samt informera 
WSP om någon av WSP:s kontraktsbundna anställda kan ha 
ett intresse av något slag i Leverantörens verksamhet eller 
någon annan form av ekonomisk koppling till Leverantören.

4.3 Representation och gåvor: 
WSP:s medarbetare, liksom våra leverantörer, får inte ta 
emot eller ge bort gåvor, tjänster eller andra förmåner från/
till någon som man har en affärsrelation med, om gåvan 
kan misstänkas påverka mottagarens omdöme eller att en 
känsla av tacksamhetsskuld kan uppstå. Enstaka gåvor till 
ett mindre värde kan dock ges bort/tas emot. Policyn ska 
tillämpas på samma sätt oavsett om motparten kommer från 
den privata eller den offentliga sektorn.

Grundregeln är att inte ge bort eller ta emot gåvor som kan 
påverka objektiviteten i ett affärsbeslut hos någon av parterna.  
WSP har som policy att använda samma riktlinjer även för 
den privata sektorn.

WSP kommer inte acceptera en förmån till en WSP anställd 
till syftet att underlätta Leverantörens affärer med WSP.

5. FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna (1948) 

Leverantören har en skyldighet att respektera och stödja  
mänskliga rättigheter både inom den egna verksamheten  
och i sin värdekedja. 

Leverantören ska säkerställa att denne inte deltar eller bidrar, 
direkt eller indirekt, i kränkningar av de mänskliga rättig
heterna. Detta innefattar även situationer där Leverantören 
underlåter att ställa frågor om kränkningar av de mänskliga rättig
heterna eller förmåner från brott som utförs av en tredje part. 

Leverantören ska ha rutiner för att bedöma riskerna med 
att delta i kränkningar av mänskliga rättigheter genom sin 
verksamhet, i enlighet med FN:s vägledande principer om 
företagande och mänskliga rättigheter.

6. Arbetsmiljö

WSP Sverige följer kraven enligt ISO 45001 vilket innebär 
att vi följer lagar och regler samt arbetar strukturerat och 
systematiskt med arbetsmiljöfrågor och ständig förbättring 
inom området.

Vi förväntar oss att våra leverantörer har ett strukturerat 
arbetsmiljöarbete och arbetar på liknande sätt.

6.1 Lön och arbetstider  
Lön ska betalas, i sin helhet, direkt till den anställde inom den 
överenskomna tidsramen. Leverantören ska stödja utbetal
ning av löner till de anställda och får under inga omständig
heter stödja löner som är mindre än den nationella, den lokala 
eller den enligt kollektivavtal eller likvärdigt fastställda 
mini milönen. Övertidsersättning ska betalas och tydligt 
anges i lönespecifikationer.

Anställda ska ha åtminstone en vilodag per vecka. Arbets
tiden får inte överstiga lagliga eller enligt kollektivavtal eller 



likvärdigt satta gränser dock högst 60 timmar per vecka 
inkluderande övertid.

Frånvaro, inkluderande semester, helgdagar, sjukledighet och 
föräldraledighet ska kompenseras i enlighet med nationell 
lagstiftning.

6.2 Säker och hygienisk arbetsmiljö (ILO nr. 155 och 170)  
En säker och hygienisk arbetsmiljö hänvisar till att den 
anställde, i ett område som arbetsgivaren har direkt eller 
indirekt kontroll över, garanteras vara fri från eller skyddas 
mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens 
fysiska eller psykiska hälsa. En anställd som arbetar inom 
leverantörerens operativa verksamhet ska tillförsäkras en  
säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder 
som minskar skador och hälsorisker ska vidtas.

Anställda ska få utbildning om de potentiella hälsorisker som 
arbetet kan medföra, inkluderande brandsäkerhet, farlig verk
samhet och ska erbjudas utbildning i första hjälpen. Arbets
givaren ska tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se 
till att information om hälsa och säkerhet finns lätt ill gänglig 
på arbetsplatsen. 

Nödutgångar ska vara tydligt markerade, upplysta och får inte 
blockeras. Utrymningsövningar och tester av brand larmer 
ska genomföras regelbundet.

7. International Labor Organization (ILO), 
åtta konventioner om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet 
och FN:s Barnkonvention (CRC) 

7.1 Barnarbete är förbjudet  
(ILO nr. 138 och 182, UN CRC artikel 32) 
Barnarbete avser all ekonomisk verksamhet som utförs av en 
person av skolpliktig ålder eller yngre. Ingen anställd får vara 
under 15 år (eller 14 om den nationella lagstiftningen medger 
detta), eller yngre än minimiåldern för anställning, om denna 
ålder överstiger 15 år.

Ungdomar i åldrarna 15 och 18 kan arbeta med ofarlig  
operativ verksamhet, under förutsättning att de har uppnått 
laglig ålder för anställning och har avslutat den obligatoriska 
nationella utbildningen.

Om barnarbete upptäcks ska Leverantören agera utifrån  
barnets bästa och finna lämpliga lösningar i samråd med 
barnet och familjen för barnet.

7.2 Tvångsarbete är förbjudet (ILO nr. 29 och 105)  
Tvångsarbete avser arbetskraft eller tjänster som utkrävs un
der hot om straff och för vilka denna person inte har erbjudit 
sig frivilligt. Tvångsarbete, inkluderande slavarbete, skulds
laveri eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte ske. Allt arbete 
ska vara frivilligt, och den anställde ska ha rätt att avsluta en 
anställning efter en rimlig uppsägningstid.

7.3 Diskriminering och trakasserier  
är förbjudet (ILO nr. 100 och 111)  
Diskriminering avser varje åtskillnad, som inte är grundat 
på meriter eller egenskaper av ett visst jobb, utan innebär 
sär behandling på partiska grunder. Leverantören ska stödja 
mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering på 
grund av ras, kön, civilstånd, graviditet, religion, social eller 
etniskt ursprung, nationalitet, fysisk förmåga, politisk över
tygelse, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning får 
inte ske.

Trakasserier avser fall när de anställda är föremål för hård  
eller omänsklig behandling, inkluderande sexuella trakas
serier eller andra former av psykiskt eller fysiskt straff.

7.4 Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar  
(ILO nr. 87 och 98) 
Föreningsfrihet och kollektivavtal avser formaliserade och/
eller informella samarbetsformer i syfte att stödja och  
försvara arbetstagarnas intressen på arbetsplatsen och  
i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leveran
tören förväntas erkänna och respektera arbetstagarnas rättig
heter (och arbetsgivarnas) att organisera, att ansluta sig till 
organisationer som de själva väljer att delta i, liksom rätten 
till kollektiva förhandlingar. I länder där föreningsfriheten är 
begränsad eller under utveckling, ska Leverantören stödja fall 
där anställda kan möta ledningen för att diskutera löne och 
arbetsvillkor utan risk för negativa sanktioner.

8. Kvalitet och miljö

Leverantörerna ska bedriva sin verksamhet på ett ansvars
fullt sätt i förhållande till miljön och följa miljölagstiftning. 
Genom en strukturerad och systematisk strategi eller genom 
identifiering, mätning och uppföljning av miljöpåverkan, ska 
Leverantören sträva efter att ständigt förbättra sin miljö
prestanda och minimera användningen av resurser och 
produktion av avfall. Leverantören ska sträva mot att använda 
ett livscykelperspektiv om miljöpåverkan från produkter och 
tjänster samt ställa miljökrav på sina underleverantörer.

Alla produkter ska vara säkra, ha en god kvalitet, ha producerats 
i enlighet med internationella, nationella och lokala lagar och 
regler samt med omtanke för människor och miljö.

WSP arbetar strukturerat enligt ett verksamhetssystem  
som är certifierat enligt ISO 9001 samt enligt ISO 14001. Vi 
förväntar oss att våra leverantörer också har ett strukturerade 
och kvalitets säkrade arbetsmetoder.

9. Efterlevnad av Uppförandekoden

Insyn i värdekedjan är nödvändig för att kunna garantera 
leverantörernas efterlevnad av denna Uppförandekod. För 
att bedöma efterlevnaden kommer WSP, eller en bolagsman 
som har anlitats av WSP, begära dokumentation, genomföra 
revision på plats, granska och godkänna handlingsplaner och 
övervaka implementering av dessa planer. Leverantörer är 
skyldiga att vidta relevanta åtgärder för att innehållet i denna 
Uppförandekod för leverantörer ska implementeras inom 
deras egen verksamhet samt i värdekedjan.

Om sådana åtgärder inte är vidtagna av Leverantören inom 
den tid som anges av WSP äger WSP rätten att säga upp  
avtalet med Leverantören med omedelbar verkan.

Som undertecknad behörig företrädare för Leverantören 
intygar jag att jag har läst, förstått och accepterar Uppförande
koden för leverantörer.

_______________________________________________
Ange hela företagsnamnet (”Leverantören”):

_______________________________________________ 
Ange organisationsnummer

_______________________________________________ 
Plats och datum

_______________________________________________ 
Namn och titel



WSP Sverige AB 
121 88 StockholmGloben 
Besök: Arenavägen 7 
T +46 10 722 50 00

wsp.com

WSP är världsledande rådgivare och konsulter inom 
samhällsutveckling. Med 49 500 medarbetare i över 
40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, 
för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.


