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INLEDNING –  
VARFÖR CODE OF CONDUCT?
SMA Mineral ska vara en konkurrenskraftig, rättvis, pålitlig och 
ansvarstagande partner till våra kunder, anställda, leverantörer och andra 
företag och personer som kommer i kontakt med vårt företag. Vi ska också 
vara en god samhällsmedborgare överallt där vi är verksamma. Vår upp-
förandekod fastställer principerna för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete för 
att leva upp till detta.   

Uppförandekoden gäller samtliga medarbetare, från mig som koncernchef till 
alla medarbetare inom samtliga bolag inom SMA Mineral-koncernen.  Det är 
därför av yttersta vikt att du tar dig tid att läsa och förstå innehållet i vår 
uppförandekod. Vi förväntar oss, och kommer att arbeta för, att även våra 
leverantörer och andra som utför uppdrag åt vårt företag följer vår 
uppförandekod. 

SMA Mineral arbetar utifrån en värdegrund som vi sammanfattar genom orden 
Kunskap, Pålitlighet, Flexibilitet och Nytänkande. Denna värdegrund är en 
viktig del i företagets framgång och beskriver vår gemensamma företagskultur.  

Vi diskuterar regelbundet innebörden av värdeorden vilket ger oss vägleding i 
det dagliga arbetet. 

Som chef och ledare inom SMA Mineral har du ett särskilt ansvar att föregå 
med gott exempel och att säkerställa att dina medarbetare har den 
kompetens som krävs för att förstå uppförandekoden och regler som är 
förbundna med den. 

Om du observerar en händelse som strider mot vår uppförandekod, eller om 
du ställs inför en situation där du är osäker på vad som gäller, tar du upp 
detta med din närmaste chef eller någon i företagsledningen. 

Daniel Juvél

VD & Koncernchef
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 MARKNAD

• Vi strävar efter att våra produkter och tjänster alltid ska levereras enligt 
ingångna avtal och därmed uppnå eller överträffa våra affärspartners 
förväntningar. 

• Vår inställning är att konkurrens är utvecklande och driver vårt företag 
framåt. Vi ska inom alla delar av vår verksamhet, och på alla marknader 
där vi är verksamma, uppfylla gällande konkurrenslagstiftning. 

• Vi bidrar till en ansvarsfull handel genom att följa gällande lagstiftning  
och regler rörande import och export. Detta kan till exempel gälla 
ursprungsdeklarationer, tullklassificering av varor, embargo och  
sanktioner, konfliktmineralföreskrifter mm. 

• Vi förväntar oss, och kommer arbeta för, att även våra leverantörer håller 
samma nivå som de kan förvänta sig av oss när det gäller etiskt beteende 
och att de förbinder sig till de grundläggande principerna för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och miljö. 

• Vi garanterar skydd av personlig och affärskritisk information enligt 
gällande lagstiftning och enligt de avtal vi ingår med affärspartners. 

• Vi förbinder oss att göra affärer med hög integritet och har nolltolerans 
mot mutor och korruption. 
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 PERSONAL

• Vi ska ha rättvisa och sunda arbetsförhållanden där alla anställda  
ges möjlighet att prestera sitt bästa.  

• Vi tar avstånd från allt barn- och tvångsarbete.

• Arbetstid ska vara i överensstämmelse med lagar, gällande avtal och 
branschstandarder. 

• Löner och anställningsförmåner ska vara inom avtal och branschstandard.   

• Vi respekterar våra anställdas rätt till föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar. 

• Vi arbetar genom ledarskap och rutiner för en kultur där alla tar sitt ansvar 
för att förebygga skador och ohälsa. Detta anser vi vara en 
konkurrensfördel. 

• Vår vision är att ingen ska skadas på arbetet.

• Våra medarbetare ska ges möjlighet till personlig utveckling. Genom 
individuella och regelbundna medarbetarsamtal identifierar vi behov av 
kompetensutveckling.
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 PERSONAL FORTS.

 • Vi tror att mångfald och integration utgör en grund för innovation och 
bidrar till utveckling av företaget och stärker våra möjligheter att 
uppfylla våra kunders förväntningar. Vi ger lika möjligheter oavsett 
etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder, 
funktionshinder, civilstånd eller familjeförhållanden, eller annan 
egenskap som skyddas av lagar och förordningar. 

• Vi accepterar inte någon form av hotfullt eller respektlöst beteende, 
mobbning, trakasserier eller olaga diskriminering. 

• Vi är uppmärksamma på att skydda vårt företags tillgångar, såväl 
materiella som immateriella. Exempel på materiella tillgångar är 
fastigheter, varor, produkter, maskiner eller personlig utrustning. 
Immateriella tillgångar är t ex varumärken, patent, know-how, 
affärshemligheter, upphovsrätt, goodwill och information. Företagets 
egendom får inte tas från företaget utan godkännande, eller 
användas för personlig vinning.  

• Våra register omfattande avtal, bokslut, personalresurser, säkerhet, 
miljö och produktinformation är korrekta och fullständiga och följer 
tillämpliga lagar och branschstandarder.
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 EKONOMI OCH FINANS
• Vi säkerställer att redovisningen är korrekt och att  

vår bokföring uppfyller tillämpliga lagar.

• Vi förbinder oss till en effektiv och korrekt 
skattehantering samt till vår sociala och rättsliga 
skyldighet att betala den skatt som lagligen  
skall betalas. 

 MILJÖ
• Vi arbetar aktivt för att förbättra vår miljöprestanda  

i den egna verksamheten. 

• Miljöansvar innebär att vi bedriver vår verksamhet på 
ett sätt som minimerar miljöpåverkan och bidrar till  
ett hållbart samhälle.


