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Leverantörskod 

Förändringar från senaste version 

Nytt dokument     

 

1. SYFTE 

Inledning. 

Infranord är ett järnvägsentreprenadbolag som ägs av svenska staten. Bolaget bygger och 

underhåller infrastruktur. Infranords ägare och styrelse har uttalat att bolaget ska vara ett 

föredöme inom hållbarhet. 

Grundläggande dokument och principer 

Infranords leverantörskod är baserad på bolagets hållbarhetspolicy och beskriver hur bolagets 

leverantörer ska agera för att bidra till Infranords ambition att vara ett hållbart företag och 

föredöme. Infranords leverantörskod innehåller de delar i hållbarhetspolicyn som berör bolagets 

leverantörer. 

Infranords hållbarhetspolicy följer delmålen i Agenda 2030, FN:s företagsinitiativ Global 

Compact samt Bygg- och Fastighetssektorns överenskommelse för att motverka mutor och 

korruption (ÖMK) vilken är framtagen med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM). 

2. OMFATTNING 

Infranords leverantörer. 

Infranords leverantörer ska vid utförande av uppdrag för Infranord följa denna leverantörskod 

och säkerställa att koden kommuniceras och efterlevs av samtliga leverantörens medarbetare 

samt i efterföljande leverantörskedja.  

Denna leverantörskod gäller för samtliga leverantörer som levererar produkter, personal eller 

tjänster till Infranord, däribland materialleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer, 

konsulter, agenter och mellanhänder. Denna leverantörskod är inte tillämplig på de leverantörer 

som tillhandahåller varor eller tjänster av enklare karaktär såsom bagerier, restauranger, 

taxibolag eller liknande.  

Leverantörskoden ingår som en kontraktshandling i ingångna avtal. För det fall inget skriftligt 

avtal tecknats utgör leverantörens tillhandahållande av vara, personal eller tjänst, godkännande 

av Infranords inköpsorder eller utfärdande av faktura leverantörens godkännande att följa 

leverantörskoden. 
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3. ARBETSGÅNG 

Hållbarhet 

Infranord arbetar aktivt för att skapa en hållbar leverantörsbas då det är av avgörande betydelse 

för bolagets långsiktiga utveckling och nödvändigt ur ett lönsamhetsperspektiv. En hållbar 

leverantörsbas tål påfrestningar och är anpassningsbar samt förändringsbenägen. 

Infranords leverantörer ska följa FN:s företagsinitiativ Global Compact och dess tio principer 

gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna baseras på 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen. Infranords leverantörer ska genom 

erfarenhetsutbyte och utvärdering av den egna verksamheten även sträva efter ständig 

förbättring och ökad medvetenhet. 

Arbetet skall bedrivas systematiskt och förebyggande vilket innebär att du som leverantör ska: 

Arbetsmiljö 

• Skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö samt god hälsa på lika villkor för alla 

medarbetare. 

• Anta och arbeta aktivt för Infranords nollvision avseende arbetsrelaterade olyckor och 

personskador. 

• Säkerställa att tids- och kostnadskrav inte prioriteras före säkerhet och god arbetsmiljö. 

• Rapportera tillbud och olyckor på erforderligt sätt till Infranords chef på berörd arbetsplats. 

• Säkerställa att dina medarbetare inte bedriver politisk eller religiös propaganda på 

arbetsplatsen. 

• Tillse att Infranords arbetsplatser är fria från alkohol och narkotika, annat bruk, riskbruk eller 

missbruk samt från annat beroende som påverkar medarbetare och arbetsplats negativt.  

• Förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling samt främja tolerans 

och likabehandling. 

• Verka för en jämn fördelning av män och kvinnor samt säkerställa lika lön för lika arbete.  

• Ha nolltolerans för barnarbete. 

Affärsrelationer  

• Endast ingå avtal som är förenliga med gällande lagar och bestämmelser samt efterleva och 

respektera ingångna överenskommelser. 

• Följa gällande lagar och föreskrifter så som de är avsedda och säkerställa att rätt kollektivavtal 

efterlevs. 

• Förhindra mutor och korruption i samtliga leverantörsled. Det innebär bland annat att du som 

leverantör till Infranord varken tar emot eller ger otillbörliga ersättningar i form av gåvor, resor, 

representation, uppehälle, tjänster eller på annat sätt.  

• Iaktta god affärssed och agera etiskt inom den egna verksamheten samt i relationer med 

Infranords kunder, leverantörer och andra intressenter. 

• Säkerställa att all information rörande Infranords affärsverksamhet behandlas konfidentiellt.  

• Inte nyttja Infranords resurser för annat än avsett bruk.  

• Säkerställa att dina medarbetare kontinuerligt utbildas och utvecklas för att ha den 

kompetens som motsvarar behoven i Infranords projekt. 
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Miljö 

• Verka för att minimera utsläpp och spill till luft, mark och vatten samt effektiv 

resursanvändning. 

Sammantaget ska Infranords leverantörer genom sin verksamhet skapa en väl fungerande, 

hållbar och säker leverans till Infranord.  

Efterlevnad 

För det fall att en leverantör bryter mot leverantörskoden och denne inte åtgärdar identifierad 

överträdelse efter skriftlig anmodan och inom den tidsram som Infranord ensidigt bestämmer 

äger Infranord rätt att avsluta affärssamarbetet. En icke åtgärdad överträdelse mot 

leverantörskoden ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott inom ramen för affärsavtalet.  

Uppföljning 

Infranord har rätt att utföra revisioner hos sina leverantörer relaterat till leverantörskoden. Vid 

behov kan även revisionen utökas till att omfatta efterföljande leverantörsled. Som leverantör 

skall du bistå under dessa revisioner samt även säkerställa möjlighet till revision i din 

leverantörskedja. Infranord kan anlita tredje part för att utföra revision. Denna tredje part 

bekostas av Infranord och skall vara oberoende.  

Dialog 

Leverantörskoden är grundläggande i Infranords upphandling och fastslår principer som bolaget 

inte gör avsteg ifrån. Infranord uppmuntrar dock till en öppen dialog om leverantörskoden och 

om hur samarbetet och gränssnittet mellan Infranord och dig som leverantör kan förbättras. 

Leverantörkoden är därför en återkommande punkt på agendan vid leverantörsmöten.  

Infranord förväntar sig att bolagets leverantörer kontaktar Infranords inköpsavdelning om frågor 

uppstår relaterat till villkoren i denna kod.  

Visselblåsarfunktion 

Leverantörer till Infranord ska känna att de kan rapportera oegentligheter och missförhållanden 

på ett tryggt sätt. Infranord har därför inrättat en visselblåsarfunktion som sköts av en extern 

part. Visselblåsarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden 

som: mutor eller korruption / jäv / finansiella bedrägerier / miljöbrott / säkerhetsbrister / 

allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier. För närmare uppgifter om 

Infranords visselblåsarfunktion vänligen se: 

http://www.infranord.se/om-infranord/infranords-whistleblower/ 

Synpunkter gällande mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål anmäls och hanteras 

genom Infranords ordinarie rapporteringsvägar till Infranords inköpsavdelning.  

http://www.infranord.se/om-infranord/infranords-whistleblower/

