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Verksamhetspolicy 
 

Övergripande principer 

Scandicore AB ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärs- 
verksamhet. Verksamheten bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. 
Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat, samverkan med våra 
affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet bygger på 
god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter. 

Vårt ansvarsfulla företagande förpliktigar inför framtiden. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja 
ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande. 
 
Socialt ansvar 

Scandicore AB ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina 
åtaganden. Vi har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärden för våra kunder, 
anställda och leverantörer. 

o Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den 
anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt. Vi skall i alla delar bedriva en 
juridiskt korrekt affärsverksamhet. 

o Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal 
om socialt skydd. 

o Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete. 
o Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, 

religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst. 
o Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier. 
o Vi erbjuder en säker, hälsosam och laglig arbetsmiljö samt driver ett systematiskt 

förbättringsarbete. 
o Våra produkter skall möta lagstadgade krav. 
o Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i 

deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare. 
 

Etik 

Långvariga relationer mellan kund och leverantör baseras på ömsesidigt förtroende och respekt. Våra 
medarbetare skall alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället. 

God etik innebär att vi alltid håller en betryggande marginal till gränsen för det godtagbara. Gränserna 
är inte alltid självklara utan vi är hänvisade till vårt goda omdöme, måttlighet och sunda förnuft.  

Vi avser och vårt ansvar är att i alla tillfällen utöva vår verksamhet på det lagstadgade sätt som 
regleras enligt lagar och förordningar. 
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Visselblåsning. 

Vid misstanke om allvarligt missförhållande har alla i organisationen det största förtroendet att lämna 
denna information till sin närmsta chef utan repressalier. Är sakens natur sådan att man önskar vara 
anonym hänvisar vi till vår personalhandbok för instruktion.  

Scandicore AB behandlar kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas 
behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda rätt kvalitet och effektiv service. 

Scandicore AB behandlar leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syftar till att bygga 
relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende. 
 

Miljö 

Miljöaspekter är integrerade i Scandicore AB:s verksamhet. Genom miljöplaner och systematiskt 
arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.   
  
Vi ansluter oss till ett synsätt som leder till långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter 
hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och 
återvinning av material och energi samt förebygger och begränsar förorening av miljön. Vi ser 
lagregler som minimikrav.  
  
Vi skall vara lyhörda för kunders och leverantörers önskemål och sträva efter att gå marknadens 
miljökrav till mötes. Våra val av råmaterial ska resultera i hög produktsäkerhet. 
Vårt mål är att tillverkningen av våra produkter ska ske på ett energieffektivt sätt och att avfall ska 
hanteras på ett säkert och effektivt sätt. 
 

Företagets” Verksamhetspolicy” kommuniceras och hålls tillgängliga för all personal genom 
verksamhetssystemet, anslag i lokaler och vid introduktion av nyanställda. Externa intressenter som 
till exempel kunder, myndigheter med flera kan få tillgång till en kopia via vår hemsida eller genom 
en förfrågan till marknadsavdelningen.  
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