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VD har ordet

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå med
verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra
k lienter med bästa möjliga rådgivning samtidigt som vi bedriver vår egen
verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och i våra
sedan länge antagna kärnvärden – kvalitet, affärsfokus
och laganda. Under 2016 sammanfattade vi våra för
väntningar för verksamheten i en uppförandekod som
omfattar alla medarbetare på byrån.
För att tillse att de förväntningar vi har internt även
uppfylls av våra leverantörer har vi konkretiserat våra

förväntningar i denna uppförandekod för leverantörer
(”leverantörskoden”) som omfattar samma fyra
områden som vår egen uppförandekod; mänsk
liga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och
anti-korruption.
JAN DERNESTAM Managing Partner
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“Vi strävar efter
att bygga lång
siktiga och stabila
relationer.”
Leverantörskoden är tillämplig på alla affärsrelationer mellan Mannheimer Swartling
och våra leverantörer och konkretiserar våra förväntningar på leverantörernas
verksamhet och agerande.
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Relationen med
våra leverantörer

Om leverantörs
koden

LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

SYFTET MED LEVERANTÖRSKODEN

Mannheimer Swartling strävar efter att bygga långsik
tiga och stabila relationer med strategiska leverantörer
där vi på ett systematiskt sätt utvecklar produkter och
tjänster i ömsesidigt samarbete.
Leverantörskoden är tillämplig på alla affärs
relationer mellan Mannheimer Swartling och våra
leverantörer och konkretiserar våra förväntningar
på leverantörernas verksamhet och agerande. Mann
heimer Swartling förväntar sig att alla leverantörer
bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och håll
bart sätt.
Leverantörer till Mannheimer Swartling ska följa
samtliga lagar och regler som är tillämpliga på leveran
törens verksamhet. Mannheimer Swartling förväntar
sig att leverantörer – liksom deras underleverantörer
– efterlever förväntningarna i leverantörskoden även i
de fall den föreskriver en högre standard än vad som
gäller enligt tillämpliga lagar och regler.

Syftet med leverantörskoden är att genom dialog och
i partnerskap med våra leverantörer tillse att våra
leverantörer efterlever ett antal angivna instrument
som baseras på principerna i FN:s Global Compact,
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter. De internationella instrumenten används
som inspiration både i struktur och utformning.
ÖVRIG DOKUMENTATION

I tillägg till leverantörskoden använder sig Mann
heimer Swartling av ett frågeformulär som skickas ut
till samtliga leverantörer inför avtalstecknande. Fråge
formuläret följer samma struktur som leverantörskoden.
Leverantörskoden, frågeformuläret, ett sekretessavtal
samt, i tillämpliga fall, ett personuppgiftsbiträdesavtal
utgör alla bilagor till avtalet mellan Mannheimer
Swartling och leverantören.
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Fokusområden
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Respekten för internationellt erkända mänskliga
rättigheter

Leverantören respekterar de internationellt erkända
mänskliga rättigheterna och åtar sig att inte orsaka,
medverka eller genom sin affärsverksamhet vara kopplad
till negativ påverkan på mänskliga rättigheter.
ARBETSVILLKOR

Trygg och säker arbetsmiljö

Leverantören garanterar en trygg och säker arbetsmiljö
för sina anställda.
Nolltolerans mot diskriminering

Leverantören garanterar en arbetsmiljö fri från diskrimi
nering och trakasserier på grund av kön, könsöverskri
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Leverantören tillser att rätten till föreningsfrihet
upprätthålls och erkänner rätten till kollektiva förhand
lingar för sina anställda.
Nolltolerans mot barnarbete och tvångsarbete

Leverantören motsätter sig användningen av all typ av barn
arbete, tvångsarbete och andra former av ofrivilligt arbete.
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MILJÖ

Systematiskt miljöarbete

Leverantören bedriver ett systematiskt miljöarbete och
har god kunskap om sin verksamhets miljöpåverkan.
Leverantören uppfyller alla relevanta miljökrav både
vad avser produktion och produkter.
Livscykelanalys

Leverantören har kunskap om företagets och produktens
eller tjänstens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION

Nolltolerans mot korruption

Leverantören har nolltolerans mot alla former av kor
ruption, inklusive utpressning och givande och tagande
av muta.
Undvikande av intressekonflikter

Leverantören åtar sig att informera Mannheimer Swart
ling om det i samband med ett inköp finns någon form
av närståenderelation (släktskap, personlig vänskap etc.)
mellan den som ansvarar för inköpet från Mannheimer
Swartlings sida och företrädare för leverantören som
är inblandad i inköpsprocessen.
Penningtvätt och finansiering av terrorism

Leverantören arbetar med att förebygga och förhindra
att den egna verksamheten kan användas för penning

tvätt eller finansiering av terrorism genom etablerade
rutiner för att uppnå god kännedom om sina sam
arbetspartners och leverantörer samt kännedom och
förståelse för affärsrelationens syfte.
Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Leverantören hanterar all information som har erhållits
från Mannheimer Swartling på ett säkert sätt och i
enlighet med ingångna sekretessavtal samt tillämplig
marknadsmissbrukslagstiftning. Informationen delges
aldrig till obehöriga. Innehåll i offerter, kostnadsförslag
och överenskommelser är att betrakta som konfidentiella.
Hantering av personuppgifter

Leverantören ska hantera personuppgifter i enlighet
med den personuppgiftslagstiftning som är tillämplig
på behandlingen. Leverantören tar, vid all behandling av
personuppgifter, hänsyn till och beaktar den registrerades
rätt till skydd av personlig integritet. Särskild aktsamhet
ska alltid iakttas om behandlingen medför att person
uppgifter överförs till tredje land eller om behandlingen
avser särskilda kategorier av personuppgifter.1
Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och orga
nisatoriska åtgärder för att se till att säkerhetsnivån för
hanteringen uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning. Vid
en personuppgiftsincident som rör personuppgifter som
Mannheimer Swartling har delat med leverantören, ska
leverantören omgående underrätta Mannheimer Swartling.

1. Personuppgifter som
avslöjar ras eller etniskt
ursprung, politiska
åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse
eller medlemskap
i fackförening och
behandling av
genetiska uppgifter,
biometriska uppgifter
för att entydigt
identifiera en fysisk
person, uppgifter om
hälsa eller uppgifter
om en fysisk persons
sexualliv eller sexuella
läggning.
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Implementering av leverantörskoden
Varje leverantör förväntas efterleva leverantörskoden liksom att tillse att
leverantörskoden även efterlevs av dess underleverantörer.
Om leverantören upptäcker att leverantörskoden inte
efterlevs ska leverantören informera Mannheimer
Swartling om detta. Leverantören ska i dessa fall ges
möjlighet att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.
Om leverantören trots detta inte lyckas efterleva
leverantörskoden ska Mannheimer Swartling ha rätt
att vidta åtgärder gentemot leverantören inklusive rätt
att häva leverantörsavtalet.
Om leverantören upptäcker att en underleverantör

bryter mot bestämmelserna i leverantörskoden åtar sig
leverantören att informera Mannheimer Swartling, att
tillse att åtgärder vidtas för att rätta till problemet och
att följa upp att så har skett. Om brister fortfarande
finns efter att detta har påtalats ska underleverantören
bytas ut.
Vänligen kontakta Compliance and Risk C&R@msa.se
vid frågor gällande uppförandekoden för leverantörer.
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