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Arkitekterna Krook & Tjäders vision är ”Med 
arkitektur driver vi utvecklingen mot goda och 
klimatpositiva miljöer”. För att vi ska kunna 
agera på gemensamma samhällsutmaningar och 
möta dem tillsammans med våra uppdragsgivare 
på ett ansvarsfullt sätt, genom hela kedjan, 
har vi tagit fram en uppförandekod för våra 
leverantörer*. Koden baseras på Global Compact 
och dess principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga 
rättigheter och motverkande av korruption. 

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer 
efterlever innehållet i denna uppförandekod. Vi 
förväntar oss även att våra leverantörer arbetar 

systematiskt för att säkerställa att kraven efterlevs 
i hela värdekedjan. Härutöver förväntar vi oss 
att samtliga leverantörer alltid följer tillämplig 
lagstiftning i de länder där de verkar.

Beslut om denna uppförandekod har tagits på 
koncernnivå inom Krook & Tjäder och berör 
därmed samtliga bolag inom densamma och de 
företag och organisationer som levererar varor och 
tjänster.

*Med leverantörer avses, bland annat men 
inte enbart, leverantörer av varor och tjänster, 
underkonsulter och samarbetspartners.

Lagar och förordningar
Som leverantörer till Krook & Tjäder, ska 
verksamheten följa vid var tid gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och standarder på den ort 
där Krook & Tjäder har kontor och/eller uppdrag. 
Medarbetare, eller person som arbetar under 
anställningsliknande förhållanden för leverantören, 
ska ha arbetsvillkor i linje med relevanta 
kollektivavtal. Leverantören ska dessutom ha 
alla tillstånd, licenser och registreringar som är 
nödvändiga för sin verksamhet.

Affärsetik
Som leverantör till Krook & Tjäder, ska 
verksamheten bedrivas enligt god affärssed, 
främja fri konkurrens och hålla en hög etisk 
standard. Verksamheten ska också vara fri från 
korruption, mutor, penningtvätt och otillåten 
konkurrensbegränsning. Krook & Tjäder undanber 
sig att göra affärer i eller med länder som av 
Transparency International anses olämpliga 

ur korruptionssynpunkt, och vi förväntar oss 
detsamma av våra leverantörer. Undantag kan 
göras för pro bono-arbete som bedrivs utan 
vinstsyfte och till gagn för medborgare och 
samhälle.

Skatter
Som leverantör till Krook & Tjäder, ska 
verksamheten följa vid var tid gällande lagstiftning 
och principer för skattehantering och betalning av 
skatt. Principen är att skatt betalas i det land där 
verksamheten bedrivs och vi motsätter oss alla 
former av aggressiv skatteplanering.

Informationshantering
Som leverantör till Krook & Tjäder kan 
medarbetare hos leverantören, eller dess 
underleverantörer, få ta del av konfidentiell 
information som rör våra uppdragsgivarens eller 
vår egen verksamhet. Denna information får 
enbart användas för det ändamål den är avsedd.

BAKGRUND OCH OMFATTNING

KORTFATTAT
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Arkitekterna Krook & Tjäder ska beslutsamt arbeta 
för att minska vår miljöpåverkan, såväl den direkta 
som den indirekta. Därför förväntar vi oss att 
även våra leverantörer arbetar i linje med Krook & 
Tjäders hållbarhetspolicy. 

Det betyder att Krook & Tjäders leverantörer ska 
ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan 
samt kontinuerligt arbeta med förbättrande 
miljöåtgärder i sin verksamhet, exempelvis genom 
ett certifierat ledningssystem eller motsvarande.

Leverantören ska alltid tillämpa 
försiktighetsprincipen. Leverantören ska genom 
hela värdekedjan arbeta systematiskt och sträva 
efter att minska avfall och utsläpp till luft, mark 
och vatten, effektivisera energi-, vatten- och 
resursanvändning, tillämpa cirkulära principer, 
samt genomföra åtgärder som gynnar biologisk 
mångfald.

Utöver vad som anges här ska leverantören 
dessutom följa samtliga specifika miljökrav som 
kan ha ställts i samband med upphandlingen.

Mänskliga rättigheter och respekt för allas 
människovärde
Vi förutsätter att våra leverantörer stödjer och 
respekterar internationellt deklarerade mänskliga 
rättigheter och behandlar sina medarbetare och 
leverantörer, i efterföljande led, rättvist, jämställt 
och med respekt.

Diskriminering, trakasserier och förtryck
Vi accepterar ingen form av diskriminering, 
oavsett grund. Som leverantör till Krook & Tjäder 
ska denne verka för att trakasserier, mobbning, 
hot, förtryck eller annan kränkande behandling 
inte förekommer.

Föreningsfrihet
Anställdas rättighet att organisera sig i 
fackföreningar, samt möjligheten till kollektiva 
förhandlingar utan risk för bestraffning, hot eller 
ofredande, ska respekteras av leverantörer till 
Krook & Tjäder.

Tvångsarbete
Allt arbete ska ske under frivilliga former. Därför 
är ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat 
till någon form av hot eller bestraffning tillåten. 

Inga medarbetare får tvingas att deponera 
värdeföremål eller identitetshandlingar hos sin 
arbetsgivare.

Barnarbete
Barnarbete får inte förekomma. Saknas nationell 
lag mot barnarbete i det land där verksamheten 
bedrivs, får ingen anställas som är under 15 år.

Arbetsmiljö och säkerhet
Som leverantör till Krook & Tjäder ska denne 
ansvara för att arbetsplatsen är planerad och 
utformad så att arbetsmiljön är säker att vistas 
i. Leverantören ska arbeta systematiskt och 
förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö 
och hälsa. Alla som arbetar för leverantörens 
räkning ska regelbundet utbildas i säker 
arbetsmiljö och relevant information ska finnas 
lättillgänglig på ett språk som alla verksamma 
förstår.

Leverantören ska därtill ansvara för att 
medarbetare inte är alkohol- eller drogpåverkade 
under arbetstid.

MILJÖ

ARBETSMILJÖ OCH SOCIALA VILLKOR
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Öppenhet inom Krook & Tjäder samt i hela 
värdekedjan krävs för att säkerställa att 
uppförandekoden efterlevs. Vi tror på samarbete 
och är villiga att arbeta tillsammans med 
leverantörer för att hitta realistiska lösningar 
i varje enskilt fall, men kommer inte att 
kompromissa när det gäller efterlevnad av lagar, 
konventioner eller grundläggande etiska principer 
och mänskliga rättigheter.

Krook & Tjäder kan komma att genomföra 
stickprov för att följa upp leverantörers efterlevnad 
av denna uppförandekod. 

Om Krook & Tjäder upptäcker avvikelser från 
villkoren i denna uppförandekod, och om inte 
rättelse sker inom 14 dagar, är detta att betrakta 
som avtalsbrott och Krook & Tjäder har rätt att 
avsluta samarbetet med omedelbar verkan. 
Beroende på avtalsbrottets natur och omfattning 
kan ärendet samtidigt bli föremål för ett 
skadeståndskrav riktat mot leverantören.

Ett ärende, vid exempelvis avvikelse från denna 
uppförandekod, kan rapporteras in genom till 
exempel telefon, e-post eller brev. På krooktjader.
se finns fullständig information om vår 
visselblåsartjänst.

UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD

RAPPORTERA
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