
   

 

 

Etisk kod 
 

Lindabs etiska kod utgår från Lindabs företagsvärden tillförlitlighet, integritet och efterlevnad. 
Att följa lagstiftning och agera på ett etiskt sätt bidrar till hållbara relationer och en hållbar 
verksamhet utöver att det också gör oss stolta över vårt företag.  

Lindab är en del av FN:s Global Compact och stödjer dess tio principer. Denna etiska kod 
och de policyer som den omfattar bygger på dessa standarder samt OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag samt FN:s vägledande principer om mänskliga rättigheter. Dessa 
principer är och förblir kärnan i Lindabs policyer, beslut och handlingar. 

 

Tillämpningsområde 
 
Denna etiska kod beskriver de etiska standarder och principer som alltid måste följas till fullo 
av alla företag inom Lindabkoncernen samt alla dess chefer, tjänstemän och medarbetare, 
inklusive inhyrd personal (tillsammans kallade ”Lindab” eller ”du/vi”) på alla marknader.  

 
Denna etiska kod formaliserar de principer som styr hur Lindab agerar gentemot sina 
medarbetare, aktieägare, affärspartners och andra intressenter. Lindab förväntar sig inget 
annat från sina leverantörer, agenter, konsulter och andra affärspartners och uppmuntrar 
dem att själva anta principer som överensstämmer med denna etiska kod. 

 

Efterlevnad 
 
I alla länder där Lindab bedriver verksamhet ska vi följa tillämpliga lagar, förordningar och 
allmänt vedertagen affärspraxis i aktuellt land. Därutöver måste vi alla tillämpa gott omdöme 
och sunt förnuft.   

 

Mänskliga rättigheter 
 
Lindab respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och all Lindabs verksamhet 
måste bedrivas med respekt för mänskliga rättigheter. Lindab ska inte orsaka, bidra till eller 
via vår företagsverksamhet associeras med negativ inverkan på mänskliga rättigheter. 
 
Praxis på arbetsplatsen 
 
Lindab anställer och behandlar sina anställda på ett ickediskriminerande sätt i fråga om kön, 
ras, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, nationalitet, politisk hemvist, 
facktillhörighet, social bakgrund och etniskt ursprung. Mångfald på arbetsplatsen 
uppmuntras, oavsett nivå. 
 
Alla medarbetare är fria att utöva sin rätt att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i 
fackföreningar eller andra organisationer som utövar sin förhandlingsrätt. 
 
Nödvändiga förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö ska finnas för alla Lindabs 
medarbetare. Lindab har en nollvision för arbetsplatsolyckor. 

 
 

  



   

 

 

Miljöskydd 
 
Lindabs produkter och processer ska utformas för effektiv användning av energi och 
råmaterial och så att avfall och restprodukter under produkternas livscykler minimeras. 
 
Lindab agerar enligt försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som utgör 
en risk för miljö och hälsa när lämpligare alternativ finns att tillgå. 
 
Lindab arbetar proaktivt när det gäller miljölagstiftning och uppmuntrar leverantörer att själva 
tillämpa miljöprinciper som överensstämmer med Lindabs. 
 
Det är förbjudet att erbjuda eller acceptera en muta 

 
Korruption och bestickning är absolut förbjudet hos Lindab. Lindab ska agera 
rättvist vid alla kontakter med sina affärspartners. 
 
Lindab och dess representanter ska aldrig erbjuda, ge eller utlova ekonomisk eller annan 
fördel till någon i utbyte mot eller som incitament för att på ett felaktigt sätt utföra en relevant 
funktion eller aktivitet eller som på annat sätt utgör en risk att på ett felaktigt sätt påverka 
andras handlingssätt eller beslut så att det gynnar Lindab. Lindab tillåter heller inte att 
agenter, underentreprenörer, rådgivare eller andra externa parter som representerar Lindab 
eller Lindabs produkter att agera på detta sätt.  

 
Lindab och dess representanter får heller aldrig begära, ta emot eller acceptera att ta emot 
ekonomisk eller annan fördel från någon i utbyte mot eller som incitament för att på ett 
felaktigt sätt utföra en relevant funktion eller aktivitet eller som på annat sätt utgör en risk att 
på ett felaktigt sätt påverka Lindabs handlingssätt eller beslut.  
 
Lindab har antagit en antikorruptionspolicy för att förebygga bestickning och korruption. 

 

Relation till konkurrenter 
 
Lindab får endast sträva efter konkurrensmässiga fördelar på lagligt sätt. Detta innebär att 
alla former av konkurrenshämmande beteenden som karteller, marknadsuppdelning, 
prissamarbeten, anbudsuppgörelser och liknande arbetssätt, inklusive utväxling av 
affärshemligheter med en konkurrent är absolut förbjudet. 
 
Lindab har antagit en antitrustpolicy för att förebygga konkurrenshämmande beteende.  

 

Redovisning och rapportering 
 
Alla Lindabs ekonomiska transaktioner måste rapporteras i enlighet med allmänt vedertagna 
redovisningsprinciper och i enlighet med Lindabs ekonomihandbok, och räkenskaperna 
måste presentera beskaffenheten för alla transaktioner på ett korrekt och fullständigt sätt i 
rättan tid och utan att vara vilseledande. 
 
Information ska skyddas, förvaras, hanteras och kasseras i enlighet med Lindabs 
ekonomihandbok. 
 

Koncernens riskhantering ska säkerställa att affärsrisker och ekonomiska risker, som alltid 



   

 

 

föreligger när affärsverksamhet bedrivs, hålls på godtagbar nivå i syfte att skydda och öka 
det finansiella värdet för aktieägarna. 

 

Intressekonflikter 
 
Lindabs chefer, tjänstemän och övriga medarbetare ska uppföra sig och hantera sina 
ekonomiska intressen utanför Lindab på ett sätt som inte står i strid med eller riskerar att 
komma i konflikt med Lindabs intressen. 

 
Eventuella potentiella intressekonflikter, inklusive affärsaktiviteter med närstående, måste 
rapporteras omedelbart av den person som berörs av konflikten till dennes direkt 
överordnade. 

 
 
Relation till samhället 

 
Lindab ska agera socialt ansvarsfullt. Alla verksamhetsutövande företag inom Lindab 
uppmuntras att på ett för företaget lämpligt sätt stödja aktiviteter som bidrar till utvecklingen 
av lokalsamhällen och dess invånare. 

 
Lindabs policy är också att vara öppna och tillgängliga samt löpande tillhandahålla korrekt 
information om företagets verksamhet och utveckling. 

 

Lindab är neutralt vad gäller politiska partier och kandidater. Lindabs namn och tillgångar 
får inte användas för att främja politiska partier eller kandidater. 
 

Chefsansvar 
 
Chefer på Lindab är ansvariga för att implementera denna etiska kod och ingående policyer 
i sina egna organisationer. Den som är chef över andra har ett stort ansvar och måste föregå 
med gott exempel och säkerställa att dina teammedlemmar känner till denna etiska kod. 
Skapa en arbetsplats där medarbetarna känner att de kan ge uttryck för oro och hjälpa till 
när de i god tro tar upp tänkbara problem. Vidta aldrig några motåtgärder mot medarbetare 
som i god tro ger uttryck för sin oro och förhindra också att andra gör det.  

 

Gör din röst hörd och rapportera problem (visselblåsning)  
 
Om du tror att reglerna i denna etiska kod inte efterföljs, om du ser eller misstänker att något 
olagligt eller oetiskt pågår, ska du omedelbart berätta om detta.  
 
Vänd dig i första hand till din chef eller annan överordnad. Om du anser att detta inte är rätt 
väg att gå, kontakta i stället Lindabkoncernens chefsjurist eller styrelseordföranden för 
Lindab International AB.  
 
Om du föredrar att vara anonym kan du rapportera problemet i ett särskilt formulär på vår 
webbplats för visselblåsare på  https://report.whistleb.com/lindab (i Ryssland 
https://report.whistleb.com/en/lindabrussia). Externa parter kan använda samma formulär 
för att rapportera om Lindab agerar på ett sätt som inte uppfyller kraven i vår etiska kod.  
 
Oavsett metod kommer allt att göras för att säkerställa att information om en rapporterad 

https://report.whistleb.com/lindab
https://report.whistleb.com/en/lindabrussia


   

 

 

överträdelse hålls konfidentiell och enbart delges den som behöver känna till den. Den som i 
god tro rapporterar tänkbara problem får aldrig drabbas av vedergällning eller andra negativa 
följdverkningar. 
 
Du kan också följa ovanstående anvisningar om du har frågor eller vill ha förklaringar om 
någon del av denna etiska kod och tillhörande policyer.  
 
Disciplinåtgärd 

 
Om denna etiska kod inte åtlyds kommer detta att utredas och resultera i lämplig disciplinär 
åtgärd, vilket kan innefatta uppsägning. 

 

 
Denna etiska kod har godkänts av styrelsen för  

Lindab International AB (publ) den 23 oktober 2019 

 

 

Reviderad av styrelsen för Lindab International AB (publ) den 14 december 2020 

 


