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FAQ för LKAB:s Leverantörer – leverantörsuppförandekod och baskrav för
leverantör
Introduktion
Följande FAQ är avsedda som stöd för LKAB:s leverantörer vid frågor rörande LKAB:s
leverantörsuppförandekod samt baskrav för leverantörer.
Generella frågor
1. Varför har jag som leverantör fått information om LKAB Baskrav för leverantör?
Ett introduktionsbrev har gått ut till samtliga leverantörer som levererat varor/tjänster till LKAB
under de två senaste åren. Om ni som leverantör ej planerar att leverera varor/tjänster till LKAB
inom en 2års period, kan ni bortse från detta introduktionsbrev och kravställning.

2. Varför har LKAB tagit fram en leverantörsuppförandekod och baskrav för
leverantör?
Syftet är att etablera tydliga krav på inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och
anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap & brandskydd samt affärsetik som omfattar alla LKAB:s
leverantörer. Kraven i leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör speglar LKAB:s
grundläggande värderingar samt externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar
utveckling av LKAB:s affärer.

3. Varför har LKAB två versioner av en uppförandekod?
LKAB har en uppförandekod som är riktad mot alla anställda inom LKAB koncernen.
Leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör, är båda riktade mot LKAB:s leverantörer,
dock med LKAB:s interna uppförandekod som grund.

4. Vad är skillnaden mellan leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör?
Baskrav för leverantör lägger fast de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer
oavsett storleken på våra inköp av alla typer av varor och tjänster. Baskrav för leverantör är också
integrerade i första avsnittet av den kompletta Leverantörsuppförandekoden som samtliga
Strategiska leverantörer omfattas av. Eftersom våra strategiska leverantörer levererar merparten av
de varor och tjänster vi köper in säkerställer vi genom detta upplägg att merparten av vår totala
inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

5. Är detta en internationell standard?
Nej, detta är LKAB:s krav som baseras på internationellt erkända deklarationer och konventioner som
FN Global Compacts 10 principer, principerna i dokumentet ”Childrens Rights and Business
Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter.

6. Vad förväntar sig LKAB nu av sina leverantörer?
Vi kräver att alla leverantörer av varor och tjänster till LKAB kvitterar att de uppfyller samtliga
Baskrav för leverantör genom att godkänna detta i Leverantörsportalen. I nästa steg kräver vi att alla
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Strategiska leverantörer fortsätter att utvecklas med mål att inom ett år uppfylla samtliga krav i
leverantörsuppförandekoden.

7. Hur skall LKAB säkerställa att kraven uppfylls?
Första steget är att samtliga leverantörer godkänner, och därmed intygar att de uppfyller, Baskraven
för leverantör, via LKAB:s Leverantörsportal. Våra inköpsteam kommer sen att följa upp detta vid
leverantörsbesök. Strategiska leverantörer kommer i nästa steg att göra en självdeklaration baserad
på kraven leverantörsuppförandekoden. Resultaten kommer att användas som input vid de
Riskklassificeringar som LKAB:s inköpsteam genomför och i de fall allvarliga brister/risker identifieras
genomförs platsbesök och genomgång hos leverantören.

8. Vad händer om baskraven för leverantör inte uppfylls?
LKAB kommer fortsättningsvis bara att göra affärer med leverantörer som uppfyller samtliga baskrav
och nya avtal kommer bara att tecknas med leverantörer som intygat att de uppfyller detta. Eftersom
det är av största vikt att våra leverantörer efterlever baskraven kommer vi i framtida avtal att
förbehålla oss rätten att initiera affärskonsekvenser och avsluta affärsrelationen om någon
leverantör inte följer kraven.

9. När kommer LKAB att introducera kraven för leverantörerna?
Baskraven för leverantör kommuniceras till LKAB:s samtliga leverantörer under oktober 2014 och
skall godkännas via Leverantörsportalen senast den 31 december 2014. Strategiska leverantörer
kommer succesivt och fortlöpande, med start i oktober 2014, att omfattas av kraven i
leverantörsuppförandekoden och därmed få krav på sig att i ett nästa steg göra en självdeklaration.

10. Vem inom LKAB skall jag vända mig till om jag har frågor gällande
Uppförandekoden?
Kontakta den inköpare som ni har affärsrelationen med.

11. Vad är leverantörshandboken?
Alla leverantörer som skall utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, skall dessutom ta del av- och
efterleva föreskrifterna i LKAB:s leverantörshandbok. Leverantörshandboken finns att ta del av på
leverantörsportalen under www.lkab.com. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och
tillgängligt sätt, ge leverantörer en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som
utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte
annat avtalats.
Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte
beskrivs i leverantörshandboken.

Frågor relaterade till några av kraven i Leverantörsuppförandekoden

12. Skall leverantörerna följa kraven i leverantörsuppförandekoden och baskrav för
leverantör eller lokal lagstiftning?
För varje enskilt krav gäller att leverantören skall uppfylla de mest krävande kraven i
leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör eller i lokal lagstiftning.

13. Är det realistiskt att kräva att allt arbete skall ske på frivillig basis?
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Detta är ett svårt område att säkerställa hos samtliga leverantörer men det är ett av de
grundläggande områden där vi förväntar oss att våra leverantörer visar respekt för sina medarbetare.
Det förekommer fortfarande att leverantörer använder oacceptabla metoder för att tvinga
medarbetare att arbete under oacceptabla former som t ex extremt långa arbetsdagar, sju dagars
arbetsvecka samt under dåliga arbetsförhållanden. Konfiskering av id-handlingar och pass samt att
sätta arbetare i skuld med hög ränta är exempel på metoder som används.

14. Kan inte barn alltid kombinera skolgång med arbete efter skoldagens slut?
Nej, det finns arbetsuppgifter som är skadliga för barnets välbefinnande och som har negativ
inverkan på barnets fysiska eller psykiska hälsa och på grund av det inte är acceptabla även om
personen är 15 år gammal. Nattarbete och arbetsuppgifter inom högriskområden som t ex arbete
under jord samt med aggressiva kemikalier är exempel på oacceptabla arbetsuppgifter om personen
inte fyllt 18 år.

15. Varför kräver inte LKAB att leverantörerna betalar ”levnadslön” till sina anställda?
Rättvisa löner är att viktigt med komplext område där LKAB förväntar sig att regeringar och
myndigheter i respektive land etablerar legala minimilöner som innebär att de anställda kan leva ett
rimligt liv i alla delar av landet.

16. LKAB ställer krav på arbetarskydd. Vad finns det för risker inom detta område?
Maskiner med rörliga delar som inte är inbyggda utgör ofta stor risk för klämskador eller, i värsta fall,
att fingrar eller andra kroppsdelar får skärskador eller förloras. I de fall personlig skyddsutrustning
som t ex skyddsglasögon, hörselskydd, handskar eller skyddsskor inte används i samband med
känsliga processer ökar olycksrisken avsevärt.

17. Varför ställer LKAB krav på att det skall finnas en olycksfallsförsäkring?
Det är tyvärr vanlig att arbetare är oförsäkrade på grund av att leverantörer inte betalar en
olycksfallsförsäkring. Kostnaden är oftast marginell och olycksfallsförsäkringen ger arbetarna ett bra
skydd om det inträffar en olycka som innebär att läkarvård behövs eller, i värsta fall, om invaliditet
blir resultatet av olyckan.

18. Vilka vanliga exempel på potentiella miljöproblem finns det?
Bristfällig hantering av kemikalier som resulterar i utsläpp till mark och vatten är vanligt
förekommande liksom bristande vattenrening som leder till utsläpp i sjöar och andra vattendrag.
Vidare kan avsaknad av eller bristfällig utrustning för luftrening vid tillverkningsprocesser generera
oönskade utsläpp i luften.

19. Varför ställer LKAB krav på Affärsetik i leverantörers affärsrelationer som inte berör
LKAB?
Inom LKAB har vi väldigt strikta policys gällande affärsetik och vill bara förknippas med affärspartners
som tillämpar samma principer i alla sina affärsrelationer.

Om ni har frågor rörande baskraven är ni välkomna att vända er till er kontaktperson inom LKAB:s
inköpsfunktion eller till LKAB:s enhet för hållbar utveckling, alternativt maila till sustainablepurchasing@lkab.com.

3

