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SKF etiska riktlinjer  
för leverantörer och underleverantörer 

SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en 
viktig roll i vår efterfrågekedja genom att de åter
speglar vår höga kvalitetsnivå. Därför förväntar vi oss 
att våra leverantörer och underleverantörer ska visa 
samma höga etiska standard som SKF. Vi förväntar 
oss också att våra leverantörer och underleverantörer 
tillämpar liknande etiska riktlinjer gentemot sina 
leverantörer och underleverantörer. 
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Affärsetik
Vi kräver ärlighet och integritet i koncernens samtliga verksamheter  
och förväntar oss samma sak från alla parter som koncernen har en 
affärsrelation med – kunder, leverantörer, samarbetspartner, agenter.

Vi förespråkar fri och rättvis handel och strävar efter en öppen marknad 
och etiska villkor inom ramen för befintliga juridiska spelregler. 

Vi stödjer också transparens och öppenhet, förutsatt att affärs
hemligheter, som skulle kunna skada koncernens konkurrenskraft  
och relationer med kunder eller samarbetspartner, inte avslöjas. 

Vår affärsetik föreskriver också att
•  mutor är förbjudna och därför ska varje form av kompensation från 

leverantörer och underleverantörer enbart grundas på bekräftade 
produkter och tjänster

•  gåvor och andra förmåner som inslag i en förväntad gästfrihet får 
inte överskrida lokal sedvänja, samt ska överensstämma med lokal 
lagstiftning. 
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Arbetsetik
Leverantörer och underleverantörer förväntas respektera sina anställda  
och deras rättigheter, erbjuda trygga och goda arbetsförhållanden där  
alla behandlas lika och ständigt utvecklar kunskap och kompetens.

Denna arbetsetik innebär följande:
•  Alla medarbetare behandlas lika, rättvist och med respekt oavsett 

etniskt ursprung, kön, ålder, nationalitet, handikapp, kast, religion, 
sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk  
tillhörighet. 

•  Det är inte acceptabelt att använda eller stödja användning av tvångs
arbetare, inte heller ska någon medarbetare avkrävas att lämna en  
deposition eller identitetshandlingar när vederbörande inleder en 
anställning.

•  Det är inte acceptabelt att använda eller tolerera användning av barn
arbetare. Som barn definierar vi alla personer som är yngre än 15 år, 
om inte gällande lagar rörande lägsta ålder föreskriver en högre ålder 
för arbete eller obligatorisk skolgång, i vilket fall denna högre ålder 
ska gälla. Om lokal lagstiftning om minimiålder föreskriver 14 år, i 
enlighet med undantagsreglerna för utvecklingsländer enligt ILO 
konventionen 138, gäller dock denna lägre ålder.
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•  Samtliga medarbetare ska ha rätt att bilda och ansluta sig till fackför
eningar de själva väljer och förhandla kollektivt. Officiella representan
ter för sådana fackföreningar ska inte utsättas för diskriminering och 
dess representanter ska ha tillträde till fackföreningsmedlemmarna och 
deras arbetsplatser.

•  Löner och relaterade förmåner ska motsvara minst lagenlig eller 
branschmässig miniminivå i varje enskilt land.

•  Gällande lagstiftning och branschstandard för arbetstid för varje  
enskilt land ska tillämpas. 

• Samtliga anställda ska erbjudas säkra och sunda arbetsplatser.

•  Anställda ska erbjudas goda möjligheter att ytterligare utveckla sin 
kompetens och kunskap.

•  Registrering, arkivering och användning av uppgifter om medarbetarna 
ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med lokal lagstiftning.
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Social etik
Miljö, hälsa och säkerhet
Leverantörer och underleverantörer förväntas bidra till en ekologiskt 
hållbar utveckling, ett ständigt strävande efter att minska miljöpåverkan 
från sina verksamheter och värna om sina anställdas hälsa och säkerhet. 

Kommunikation
Det är SKFs policy att vara öppen och tillgänglig och att tillhandahålla 
saklig och fortlöpande information om koncernens produkter, tjänster 
och utveckling och vi förväntar oss samma uppförande från våra  
leverantörer och underleverantörer. 

Mätning av efterlevnad av de etiska riktlinjerna
SKF kommer att använda olika metoder för att bedöma leverantörers 
och underleverantörers prestanda inom dessa områden. Efterlevnad  
av dessa riktlinjer måste först och främst grundas på tillit, men SKF 
kommer då och då att utföra revisioner, låta leverantörer göra själv
utvärderingar samt regelbundet efterfråga information eller uppgifter 
relaterade till leverantörers och underleverantörers prestanda. Om en 
leverantör eller underleverantör avviker från kraven i dessa etiska rikt
linjer, måste nödvändiga korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas. 
Leverantörer eller underleverantörer, som ihärdigt vägrar att införa lämp
liga korrigerande eller förebyggande åtgärder eller på viktiga punkter 
avviker från dessa riktlinjer, löper en ökad risk att uteslutas från nuvarande 
och framtida affärer med SKF.
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