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Code of Conduct 
 
AkkaFRAKTs uppförandekod rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption  
 
AkkaFRAKT ska skapa mervärden för sina kunder, delägare och medarbetare och samtidigt 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk 
lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. AkkaFRAKT arbetar aktivt 
för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Vår 
uppförandekod ska ligga till grund för de vardagliga beslut som fattas i verksamheten. I 
AkkaFRAKT gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och gällande lagar. 
Uppförandekoden är baserad på FNs Global Compact tio principer.  
 
Våra principer 

• Människor som tillverkar produkter och utför tjänster inom, eller för AkkaFRAKT, skall 
respekteras i sin yrkesutövning. Våra arbetsplatser ska präglas av tillit och öppenhet där alla 
bidrar till att skapa ett trivsamt arbetsklimat samt uppträder på ett respektfullt sätt mot 
varandra.   

• Ingen ska diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion 
eller politisk åsikt.  

• Produkter och tjänster som AkkaFRAKT köper skall tillverkas eller utföras av människor 
som frivilligt har valt att arbeta.   

• AkkaFRAKT accepterar inte barnarbete och AkkaFRAKTs leverantörer skall följa FN:s 
barnkonvention.  

• Människor som tillverkar produkter och utför tjänster skall ha arbetstid, villkor och lön som 
följer den nationella marknadens parters avtal och överenskommelser.     

• AkkaFRAKT arbetar för att hela leverantörskedjan, inklusive delägare, skall verka för en 
säker och sund arbetsmiljö. Arbetsmiljön skall vara på ett sådant vis att den gagnar 
säkerheten, förebygger olyckor och ohälsa, samt ger en trivsam arbetssituation.  

• Friheten att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val, skall vara en rättighet 
för de människor som tillverkar produkter, eller tillhandahåller tjänster för oss.  

• AkkaFRAKT arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen från våra utförda tjänster. 
Vi uppmuntrar, stödjer och tar till oss miljöanpassad teknik, där detta är ekonomiskt och 
tekniskt möjligt.   

• AkkaFRAKT arbetar för en god affärs-etik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med 
kunder och omvärld och är emot alla former av korruption.   
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Efterlevnaden av innehållet i denna uppförandekod skall löpande följas upp i verksamheten. 
Varje chef är – inom sitt ansvarsområde – skyldig att försäkra sig om att både medarbetare, 
delägare, chaufförer och samarbetspartners är informerade om innehållet i uppförandekoden.  

I händelse av allvarliga brott mot innehållet i uppförandekoden, förbehåller sig AkkaFRAKT 
rätten att kräva korrigerande åtgärder. Om åtgärder inte sker inom överenskommen tid kan 
detta komma att leda till avslutat samarbete.  

Antagen av AkkaFRAKTs ledningsgrupp den 14 november 2019 
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