
Jämtkrafts 
uppförandekod
– för leverantörer



Jämtkraft är en stabil energipartner och samhällsbyggare som 
med lugn och trygg hand ska leda våra kunder och regionen 
där vi verkar mot den nödvändiga energiomställningen vi står 
inför. Hur omvärlden ser på ett företag definieras av hur de som 
företräder företaget agerar.

Med en uppförandekod som vägledning för hur leverantörer som arbetar för 
Jämtkraft förväntas uppträda och agera kan vi verka för att Jämtkraft kommer vara 
det företag som framtiden behöver. Vårt arbete ska vara till gagn för det samhälle 
där vi verkar och som leverantör till Jämtkraft förväntas du ta hänsyn till vad som 
är ekonomiskt hållbart, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i ditt uppdrag. 
På det sätt som Jämtkrafts leverantörer agerar påverkar och definierar oss som 
företag samt hur omvärlden ser på oss. 

Jämtkraft har förståelse för att leverantörer befinner sig i olika mognadsstadier. 
Vår intention är därför att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att 
successivt uppnå en alltmer hållbar leverantörskedja. 

För vem gäller den?  

Uppförandekoden gäller för alla leverantörer1 och dess medarbetare som arbetar 
för Jämtkraft på avtalsbasis. 

Åtagande

Jämtkraft förväntar sig att leverantörer efterlever denna uppförandekod i uppdrag 
för Jämtkraft. Som leverantör till Jämtkraft har du ett ansvar att: 

• Uppträda på ett ansvarsfullt sätt i uppdragen2 som utförs 
• Alltid inneha nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar för uppdraget 
• Fullgöra lagenliga skyldigheter som åligger företaget och dess företrädare 
• Utföra uppdrag i enlighet med FN:s 10 principer gällande mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som deklareras i ”The Global 
Compact”. Principerna baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 
ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, 
Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 
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https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna

  1) Alla typer av leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, konsulter, mellanhänder och agenter

  2) Alla typer av arbeten, projekt, leveranser, tjänster mm

https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna
https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna
https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna


Efterlevnad 

Genom att acceptera uppförandekoden ger leverantören sitt medgivande till att 
det kan utföras kontroller för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs.  

Om en leverantör inte efterlever uppförandekoden kan Jämtkraft erbjuda 
dialog om förbättringsåtgärder. Leverantören förväntas därefter att snabbt vidta 
korrigerande åtgärder och uppvisa förbättringar. Om leverantören uppvisar stora 
avvikelser från villkoren i uppförandekoden eller om överenskomna åtgärder 
inte sker, kan det påverka det affärsmässiga samarbetet. En av flera tänkbara 
konsekvenser är att avtalet sägs upp. 

Visselblåsarfunktion  

Om leverantören, dess medarbetare eller annan intressent inom ramen för 
det affärsmässiga samarbetet anser att uppförandekoden inte följs, eller att 
Jämtkraft inte agerar i enlighet med uppförandekoden uppmanar vi att avvikelsen 
rapporteras till närmsta kontaktyta på Jämtkraft alternativt koncernjurist. 
Avvikelsen kan även rapporteras i Jämtrafts visselblåsarfunktion 
https://report.whistleb.com/sv/jamtkraft 
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