
Uppförandekod för  
kunder och leverantörer
White arkitekter har som mål att vara en ledande aktör i utvecklingen av det hållbara 
samhället. Våra värdegrunder ska genomsyra både verksamheten och hur vi agerar i 
uppdrag. I Whites Affärskod för hållbart företagande beskriver vi vår värdegrund, vad 
vi står för och hur vi tar ansvar. Utifrån den har vi formulerat denna Uppförandekod 
för kunder och leverantörer som förtydligar vilka förväntningar vi har på våra kunder, 
sam arbetspartner, underkonsulter och leverantörer. Som utgångspunkt finns vårt 
Ägardirektiv, våra policyer och vårt åtagande enligt FN:s Global Compact. 

D E FI N ITION
Med ”leverantörer” avses nedan kunder, 
samarbetspartner, underkonsulter och 
leverantörer av såväl tjänster som varor, 
om inget annat specificeras.

FÖRVÄNTN I NGAR
Vi förväntar oss att våra leverantörer 
verkar för ett hållbart företagande och 
aktivt arbetar med ständiga förbättringar. 
Ett minimikrav vi ställer är att våra 
konsulter och leverantörer agerar enligt 
FN Global Compacts 10 principer 
och följer relevanta lagar, förordningar, 
föreskrifter och standarder. White avstår 
från uppdrag och samarbeten som 
bedöms som odemokratiska, korrupta 
eller där mänskliga rättigheter kränks.

MÄN S KLIGA RÄTTIG H ETE R
De mänskliga rättigheterna innebär att 
alla är fria och lika i värde och rättigheter. 
Respekt för de mänskliga rättigheterna 
innebär att behandla människor rättvist 

och jämlikt. Det kan vara att ha bra arbets
förhållanden på den egna arbetsplatsen 
eller att säkerställa att byggnader eller 
stads planering tar hänsyn till olika männis
kors behov. Det kan också handla om att 
de byggmaterial vi bygger in är tillverkade 
på ett socialt acceptabelt sätt. 

Våra leverantörer ska kunna beskriva 
vad ”mänskliga rättigheter” betyder för 
den egna verksamheten och hur man 
arbetar för att stärka dessa. Leverantörer 
ska ha rutiner för att i sin leverantörs kedja 
säkerställa att mänskliga rättig heter följs.

AR B ETSVI LLKOR
För White är medarbetarna kärnan i före
taget och deras hälsa och rättig heter 
ska alltid vara i fokus. Våra leverantörer 
ska ha rutiner för att motverka diskri
minering eller kränkande behandling, 
på såväl den egna arbetsplatsen som 
i samarbete med andra. Barnarbete är 
förbjudet i alla leverantörsled. Arbets
platsen och arbetsmiljön skall vara säker 

och företaget ska verka för de anställdas 
hälsa. Det ska finnas rutiner för att 
förebygga olycksfall och arbetsskador.

M I LJÖ
White arbetar aktivt för att kontinuerligt  
minska vår direkta och indirekta miljö 
påverkan. Våra leverantörer skall ha 
kunskap och kontroll över den miljö
påverkan tjänsten, produkten eller 
verksamheten ger upphov till och kon
tinuerligt arbeta för att minimera den. I 
våra uppdrag ska underkonsulter arbeta 
i enlighet med uppdragets miljökrav och 
identifierade hållbarhetsaspekter. 

AFFÄR S ETI K OCH  
ANTI KOR R U PTION
White arbetar mot alla former av korrup tion, 
för konkurrens på lika villkor samt för att 
främja socialt ansvar i värde kedjan. Vi följer 
Samhälls byggnadssektorns etiska regler, 
www.byggetik.se/etiska_regler, och 
förväntar oss även att våra leverantörer av 
byggrelaterade tjänster gör detta. 

Våra leverantörers verksamhet ska 
bedrivas med god affärssed och hög 
etisk standard, dels i den egna verk
samheten men även systematiskt och 
proaktivt i leverantörskedjan. 

U PPFÖLJ N I NG
Om White upptäcker att leverantören inte 
följer principerna i denna uppförandekod 
kommer krav att ställas på åtgärd. Om 
förbättringar inte kan visas kan White 
komma att avsluta fortsatt samarbete. 

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

1. Företagen ombeds 
att stödja och respekt
era skydd för de inter
nationella mänskliga 
rättig het erna inom 
den sfär som de kan 
påverka; och
2. försäkra sig om att 
deras eget företag inte 
är delaktiga i brott mot 
mänskliga rättigheter

ARBETSVILLKOR

3. Företagen ombeds 
att upprätthålla fören
ingsfrihet och erkänna 
rätten till kollektiva 
förhandlingar; och
4. avskaffa av alla 
former av tvångsarbete;
5. avskaffa barnarbete; 
och
6. inte diskriminera
vid anställning och 
yrkesutövning.

MILJÖ

7. Företag ombeds 
att stödja förebygg
ande åtgärder för att 
motverka miljöproblem;
8. ta initiativ för att främja 
större miljö mässigt 
ansvars tagande; och
9. uppmuntra utveck
ling och spridning av 
miljövänlig teknik.

ANTIKORRUPTION

10. Företag bör 
motarbeta alla former 
av korruption, inklusive 
utpressning och 
bestickning.

Principerna baseras på 
FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, ILO:s 
konventioner om rättigheter 
i arbetslivet, Rio-deklaratio-
nen samt FN:s konvention 
mot korruption.
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