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Ansvaret för pensionsmedlen 
är ett viktigt samhälleligt 
uppdrag som ställer höga 
krav på etik och transparens. 
Därför är det viktigt för 
oss att våra leverantörer 
lever upp till sina 
hållbarhetsåtaganden. 

Varmas 
uppförandekod 
för leverantörer

Supplier Code of Conduct

Varmas främsta uppgift är att trygga 
pensionerna. Företagsansvar är en 
strategisk prioritet för Varma och en 
integrerad del av all vår verksamhet.

Vi förbinder oss att utveckla och upprätthålla en hållbar 
verksamhet. Varma har en uppförandekod (Code of Conduct) 
som gäller alla våra anställda. 

Ansvaret för pensionsmedlen är ett viktigt samhälleligt 
uppdrag som ställer höga krav på etik och transparens. 
Därför är det viktigt för oss att även våra leverantörer 
(serviceleverantörer, varuleverantörer och försäljnings-
representanter) på ett föredömligt sätt lever upp till sina 
hållbarhetsåtaganden. 

Vi förväntar oss att våra leverantörer förbinder sig att 
ta ansvar för verksamhetens ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser. Våra direkta leverantörer ska 
dessutom övervaka att även deras leverantörer följer gällan-
de lagstiftning och denna uppförandekod för leverantörer 
i sina verksamheter. Leverantören ska säkerställa att de 
personer i organisationen som omfattas av denna uppfö-

randekod informeras om kraven. Vi bidrar gärna till att främ-
ja hållbarheten genom att dela med oss av våra erfarenhet-
er och tillsammans utveckla nya tillvägagångssätt. 

Varmas fastighetsverksamhet och byggprojekt omfattas 
av ytterligare villkor med mer detaljerade krav på bland 
annat säkerhet och miljöfrågor.

https://www.varma.fi/globalassets/muut-sivut/yhtiotietoa/vastuullisuus/varma_code_of_conduct_swe.pdf
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Vi bidrar gärna till att främja 
hållbarheten genom att 

exempelvis dela med oss 
av våra erfarenheter och 

tillsammans utveckla nya 
tillvägagångssätt.

Laglig och etisk verksamhet
På grund av sitt samhälleliga uppdrag måste Varma föregå 
med gott exempel. Det förutsätter även att våra leverantö-
rer agerar etiskt och har ett gott rykte. Leverantören ska 
• följa gällande lagstiftning samt denna uppförandekod 

eller motsvarande riktlinjer 
• konkurrera rättvist och etiskt
• fullgöra sina betalnings- och övriga åtaganden
• garantera sekretess för konfidentiella uppgifter, särskilt 

personuppgifter
• ta avstånd från korruption och inte ge eller ta emot 

gåvor som kan betraktas som försök att påverka 
affärsbeslut

• ta avstånd från alla former av penningtvätt samt 
säkerställa att verksamheten på inget sätt främjar 
terrorism 

• övervaka och säkerställa att företagets ledning, 
förvaltning eller andra beslutsfattande organ inte 
inkluderar personer som belagts med näringsförbud.

Mänskliga rättigheter och  
ett bra arbetsliv
Varma förbinder sig att främja de mänskliga rättigheterna 
och följa FN:s principer för företag och mänskliga rättig-
heter, och vi förutsätter detsamma av våra leverantörer. 
Leverantören ska på begäran kunna bestyrka sina tillsyns-
mekanismer för att säkerställa att de mänskliga rättighe-
terna respekteras i verksamheten och leveranskedjan. 

Leverantören ska säkerställa att brott mot de mänskli-
ga rättigheterna inte förekommer i leverantörens egen 
verksamhet eller i leveranskedjan. Eventuella brott mot 
de mänskliga rättigheterna ska utredas och korrigerande 
åtgärder vidtas omedelbart. 

Organisationsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar är 
en grundläggande rättighet för arbetstagare. Minimikraven 
för anställningsförhållanden enligt lagar och kollektivavtal 
ska uppfyllas av såväl leverantören som av eventuella 
underleverantörer. Leverantören ska även säkerställa  
att tvångs-, straff- eller barnarbete inte förekommer.  
Arbetstagarna ska få minst den minimilön som fastställs i 
nationell lagstiftning eller genom allmän branschpraxis. 

Likabehandling är en viktig värdering för Varma som 
arbetsgivare. Diskriminering och trakasserier ska vara 
absolut förbjudna även hos våra leverantörer och deras 
underleverantörer. Arbetstiderna ska följa gällande natio-
nell lagstiftning och arbetstagarna ska ges möjlighet till 
tillräcklig vila. 

Hälsa och säkerhet i arbetet
Arbetsmiljön ska uppfylla samtliga krav i arbetarskydds- 
och arbetshälsolagstiftningen. Leverantören ska förebygga 
olyckor och skador samt dokumentera och utreda hälso- 
och säkerhetsrelaterade risker och tillbud. Vi uppmanar 
våra leverantörer att kontinuerligt bedöma sina säkerhets- 
och hälsorisker.
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Respekt för miljön och 
särskilt kampen mot 

klimatförändringarna är  
en integrerad del av Varmas 

hållbarhetsarbete.

Respekt för miljön
Respekt för miljön och särskilt kampen mot klimatföränd-
ringarna är en integrerad del av Varmas hållbarhetsarbete. 
Vi förutsätter att även våra leverantörer är medvetna om 
sin miljöpåverkan och tar hänsyn till den i sin verksamhet. 
Miljölagstiftningen ska följas ovillkorligen.

Leverantören ska särskilt fokusera på bedömning och 
minimering av miljöeffekter och förebyggande av miljörisker. 
Beroende på verksamhetens karaktär uppmuntrar vi våra 
leverantörer att använda sig av certifierade miljölednings-
system eller dokumenterade metoder för hantering av 
miljöfrågor. Vi uppmuntrar även leverantörerna att utveckla 
och införa miljövänliga lösningar. Leverantörer ska särskilt 
inom utsläppsintensiva branscher ägna uppmärksamhet åt 
och följa sitt eget koldioxidavtryck samt ställa upp mål för 
att minska sin miljöpåverkan i framtiden.

Anmälningsskyldighet  
och uppföljning
Om leverantören upptäcker avvikelser från denna uppfö-
randekod bland sina underleverantörer eller misstänker 
att avvikelser förekommer i anslutning till varor eller tjäns-
ter som levereras till Varma, ska leverantören omedelbart 
anmäla detta till Varma. 

Leverantören ska på begäran kunna redogöra för Varma 
hur man uppfyller kraven i denna uppförandekod.

Varma kan antingen själv eller genom en tredje part utföra 
revisioner för att bedöma hur kraven i denna uppfö-
randekod uppfylls. Eventuella revisioner genomförs alltid 
i samarbete med leverantören, till exempel genom att 
leverantören tillåter inspektioner på arbetsplatsen.

Om vi upptäcker att en leverantör bryter mot kraven i 
denna uppförandekod utan att korrigera avvikelsen inom 
överenskommen tid, har Varma rätt att häva avtal till 
vilka denna uppförandekod bifogats. Avvikelser kan även 
leda till att leverantören inte längre inkluderas i framtida 
upphandlingar. 

Denna uppförandekod för leverantörer har godkänts  
av Varmas styrelse 14.12.2017.


