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Billeruds uppförandekod för 
leverantörer 
 
Billerud tillverkar papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är 
ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber, och har ett 
starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Vi har våra produktionsenheter i Europa och USA och köper in 
från vår leverantörsbas runt om i världen. 

Billerud stöder och arbetar aktivt för att efterleva och främja internationella standarder gällande miljö, mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, korruption och affärsetik1. 

Denna uppförandekod för leverantörer (”koden”) följer vår interna uppförandekod och baseras på ovan nämnda principer 
och riktlinjer. Billerud förväntar sig att dess leverantörer följer denna kod och uppmuntrar dom att upprätta motsvarande 
uppförandekoder eller skriftliga policyåtaganden som ger dom kontroll över sina leverantörskedjor. 

  
Allmän regelefterlevnad  
Tillämplighet: Koden gäller för alla juridiska personer 
eller enheter som tillhandahåller produkter och/eller 
tjänster till eller för Billerud eller någon av dess 
dotterföretag eller övriga koncernbolag (”leverantör” 
respektive ”Billerud”). 

Billerud kräver att alla leverantörer uppfyller kraven i 
koden och ser till att deras leverantörer och 
underleverantörer känner till och följer minst lika strikta 
standarder. 

Lagefterlevnad: Leverantören uppfyller alla lagar och 
regler som gäller för dess verksamhet. Om det 
förekommer avvikelser mellan denna kod och tillämplig 
lag ska den striktaste standarden gälla. 

Ledningssystem och uppföljning: Leverantören har 
lämpliga ledningssystem och kontroller för att kunna 
säkerställa och följa upp sin egen och 
leverantörskedjans efterlevnad av koden (eller 
motsvarande egna standarder), samt tillämpliga lagar 
och regler. Systemet ska vara proportionerligt utifrån 
verksamhetens storlek, komplexitet och riskmiljö. 
Leverantören ska ha en process som gör det möjligt för 

 
1 Dessa omfattar, men är inte begränsade till, FN Global Compact's tio principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga 
tjänstemän i internationella affärsförbindelser, FN:s globala mål och de vetenskapsbaserade målen. 

personalen att utan rädsla för repressalier slå larm och 
rapportera om missförhållanden som rör principerna i 
denna kod, i enlighet med vad som är lämpligt med 
hänsyn till verksamhetens storlek och omfattning, och 
åtminstone i enlighet med lagstadgade krav. 

Affärsintegritet 
Anti-korruption: Leverantören får inte använda sig av 
eller tolerera någon slags korruption, utpressning, 
förskingring eller mutor. Leverantören får inte erbjuda 
eller ta emot några förmåner, eller försöka få till stånd 
otillbörliga eller orättvisa fördelar för en person, oavsett 
om denne tillhör den privata eller offentliga sektorn. 
Leverantören ska inte tillåta att en tredje part använder 
sig av korruption för leverantörens räkning. 
Leverantören ska undvika och förebygga 
intressekonflikter mellan sig själv och Billerud. 

Rättvis konkurrens: Leverantören ska inte inleda 
diskussioner, ingå avtal eller dela information med 
konkurrenter om prissättning, marknadsdelning eller 
liknande aktiviteter som kan påverka konkurrensen. 

Penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk 
brottslighet: Leverantören ska vidta förebyggande och 
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utredande åtgärder för att undvika att medverka till eller 
underlätta penningtvätt, finansiering av terrorism 
och/eller annan ekonomisk brottslighet. 

Exportkontroll/sanktioner: Leverantören följer alla 
tillämpliga ekonomiska, finansiella och 
handelsrelaterade sanktioner, inklusive de sanktioner 
som beslutats eller administreras av EU, USA, FN, 
Storbritannien och andra jurisdiktioner i den mån de är 
tillämpliga (”Sanktioner och Exportkontrollagar”). 

Varken leverantören eller de som direkt eller indirekt 
äger eller kontrollerar leverantören eller någon av dess 
representanter (inklusive styrelseledamöter och 
verkställande direktörer) är juridiska eller fysiska 
personer som omfattas av Sanktioner och 
Exportkontrollagar. 

Leverantören anskaffar inte varor, material eller tjänster, 
inklusive logistik, från någon juridisk eller fysisk person 
som omfattas av Sanktioner och Exportkontrollagar. 
Leverantören ska tillämpa adekvata kontroller för att 
säkerställa sin och sina leverantörers efterlevnad av 
Sanktioner och Exportkontrollagar, däribland tredje parts 
kontroll- och due diligence, samt ställa bindande krav på 
affärspartner att efterleva sanktioner. 

Mänskliga rättigheter och arbetstagares 
rättigheter 
Grundläggande mänskliga rättigheter: Leverantören ska 
stödja och respektera internationella mänskliga 
rättigheter och se till att inte medverka till brott mot 
mänskliga rättigheter. Leverantören ska vidta lämpliga 
åtgärder för att bedöma risken för att orsaka, bidra till 
eller sammankopplas med allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter. 

Tvångsarbete: Leverantören ska inte använda eller dra 
nytta av tvångsarbete eller något annan slags ofrivillig 
arbetskraft, däribland straffarbete, slaveri och träldom. 

Barnarbete: Leverantören får inte anställa personer som 
är yngre än 15 år (förutom i specifika fall om gällande 
lokal lagstiftning tillåter det,2 eller yngre än den lagliga 
anställningsåldern, om den är högre än 15 år). 
Leverantören ska erkänna unga arbetstagares (under 18 
år) rätt att skyddas från ekonomisk exploatering och från 
arbete som är farligt eller påverkar personens utbildning 
eller moraliska, sociala, andliga, mentala eller fysiska 
utveckling. 

Diskriminering: Leverantören ska behandla de anställda 
med värdighet och respekt. Ingen anställd ska 
diskrimineras på grundval av kön, etnicitet, hudfärg, 
ålder, graviditet, sexuell läggning, religion, politiska 

 
2I detta sammanhang innebär specifika fall: 14 år i de utvecklingsländer 
som anges i artikel 2.4 i ILO-konvention 138   

åsikter, nationalitet, sjukdom, funktionshinder eller 
liknande. 

Organisation: Anställningsvillkoren ska regleras 
skriftligen. Leverantören ska respektera och erkänna 
medarbetarnas rätt att bilda eller ansluta sig till en 
förening efter egen vilja, samt rätt att förhandla kollektivt 
eller avstå från detta. 

Löner: Leverantören ska minst betala den högsta av 
lagstadgad minimilön eller den lön som förhandlats fram 
i gällande kollektivavtal. Leverantören ska betala ut 
lönen regelbundet och i tid. Alla typer av förmåner och 
ersättningar som fastställs i lag ska betalas, t.ex. för 
övertid. Inga orättvisa avdrag ska göras. 

Arbetstid: Leverantören ska se till att arbetstiden, 
inklusive övertid, är rimlig och inte överskrider gällande 
lagstadgade gränser. Om sådana gränser saknas 
förväntar vi oss att den normala arbetstiden inklusive 
övertid inte överstiger 60 timmar per vecka. 
Arbetstagarna ska ha rätt till tillräcklig vila (i genomsnitt, 
en dag i veckan). 

Dataintegritet och informationssäkerhet: Leverantören 
följer all relevant lagstiftning om dataintegritet och 
informationssäkerhet och alla andra relaterade 
bestämmelser vid hantering och/eller behandling av 
personuppgifter. 

Hälsa och säkerhet 
Riskbedömningar: Leverantören ska se till att 
arbetsplatsen är säker och hälsosam för alla. 
Leverantören ska på ett sätt som är relevant för 
leverantörens riskprofil utföra riskbedömningar och 
överväga specifika företags- och branschrisker, och 
vidta åtgärder för att reducera identifierade risker. 
Leverantören ska följa upp och rapportera 
arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

Information och utrustning: Leverantören ska se till att 
alla medarbetare erhåller och förstår tillämplig 
information om säkerhetsarrangemang på 
arbetsplatsen, t.ex. när det gäller nödutgångar, 
brandsläckare och första hjälpen-utrustning. 
Medarbetarna ska också erhålla lämplig hälso- och 
säkerhetsutbildning och erforderlig skyddsutrustning 
utan kostnad. 

Droger: Leverantören ska se till att medarbetarna inte 
arbetar alkohol- eller drogpåverkade. 

Miljö 
Miljötillstånd och licenser: Leverantören ska skaffa, 
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bibehålla och efterleva alla nödvändiga tillstånd och 
licenser som krävs för verksamheten. 

Miljöskydd: Leverantören ska sträva efter att undvika 
och minska de negativa miljöeffekterna av 
verksamheten. Leverantören ska agera för att skydda 
den biologiska mångfalden. Leverantören ska hantera 
miljöbrott och klagomål systematiskt, uppfylla alla 
rapporteringsskyldigheter och hålla intressenterna 
informerade. 

Resurseffektivitet och klimat: Leverantören ska främja 
energieffektivitet, hållbar resursanvändning och 
cirkularitet. För att aktivt minska sina direkta och 
indirekta utsläpp av växthusgaser ska leverantören 
minimera negativ klimatpåverkan och förväntas 
fastställa relaterade mål och planer. Leverantören 
förväntas minimera sin användning av fossila bränslen. 

Dessutom kan specifika krav överenskommas i 
kommersiella avtal. 

Farliga ämnen: Leverantören ska hantera farliga ämnen 
och kemikalier ansvarsfullt, och om det är möjligt att 
ersätta dessa med mindre farliga ämnen. 

Överträdelser, rapportering och 
granskning 
Rapportering av överträdelser: Leverantören ska 
omedelbart underrätta Billerud om varje väsentlig 
överträdelse eller misstänkt överträdelse av denna kod. 

Underlåtelse att meddela Billerud om en överträdelse 
ska utgöra ett brott mot koden. 

Leverantören uppmanas även att rapportera Billeruds 
faktiska eller misstänka överträdelser av standarderna i 
denna kod. För tillfällen då det inte är möjligt att vara 
öppen med sin identitet har Billerud inrättat Speak-Up 
Line, som möjliggör anonym rapportering av allvarliga 
oegentligheter. För mer information, se 
www.billerud.com. 
Upplysningar och revision: På begäran av Billerud, och 
med förbehåll för rimliga sekretessåtaganden, ska 
leverantören i god tid tillhandahålla relevant information 
till Billerud för uppföljning av leverantörens efterlevnad 
av koden. Billerud – eller en tredje part som är godkänd 
av Billerud och rimligen acceptabel för leverantören – 
ska ha rätt att genomföra föraviserade revisioner av 
leverantören gällande den verksamhet som är relevant 
för koden. All revision ska genomföras under normal 
arbetstid. 

Brott mot koden: Vid överträdelser av åtaganden, 
utfästelser och/eller skrivningar i koden (vilket även 
inkluderar fall då en utfästelse i koden blir osann efter 
undertecknandet av densamma) har Billerud rätt att 
kräva att leverantören vidtar korrigerande åtgärder. 
Dessutom ska en väsentlig överträdelse av denna kod 
(se ovanstående mening) som inte kan avhjälpas, eller 
avhjälpas snabbt, utgöra ett väsentligt brott mot 
avtalet/avtalen mellan Billerud och leverantören, vilket 
berättigar Billerud att säga upp sådana avtal.

_________________________ 

Denna uppförandekod för leverantörer kan ingå som en integrerad del av ett avtal mellan leverantören och Billerud, eller 
så kan det hänvisas till den i ett avtal mellan leverantören och Billerud, i vilket fall verkställandet eller bekräftelsen av ett 
sådant avtal eller överenskommelse mellan leverantören och Billerud representerar leverantörens samtycke och åtagande 
att följa denna uppförandekod för leverantörer. 

Underteckna nedan om leverantören väljer att separat samtycka till att följa denna uppförandekod för leverantörer. 

_________________________ 

Genom att underteckna denna uppförandekod för leverantörer samtycker vi härmed till och förbinder oss att följa denna 
uppförandekod för leverantörer. 

Företag:  

Datum och plats:  

Namnet på 
undertecknaren/undertecknarna: 

 

Signatur(er):  

 


