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Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbets-
tillfällen och ger samhället mervärde genom att erbjuda 
konkurrenskraftiga och hållbara affärslösningar inom 
områdena industriell återvinning, råvaruförsörjning och 
återvinning, leverans av bunkerolja, finansverksamhet, 
bearbetning och distribution av stål och aluminium.

Sedan starten 1939 har Stena Metallkoncernen utveck-
lats från att vara en lokal operatör till ett internationellt 
företag med dotterbolag och affärspartners över hela 
världen.

I dag är Stena Metallkoncernen en erkänd ledare inom 
de affärsområden och geografiska marknader där vi 
verkar. Denna position har koncernen uppnått tack  
vare sunda affärsprinciper och en tillämpning av kärn-
värdena enkelt, tryggt och utvecklande i samverkan 
med våra intressenter.

För att ständigt vara en framgångsrik koncern, oavsett 
var vi bedriver verksamhet, är det viktigt att varje 
medarbetare utför sitt uppdrag på ett sådant sätt att vi 
upplevs och uppfattas som ekonomiskt, socialt, etiskt 
och miljömässigt ansvarstagande i våra verksamheter. 

BAKGRUND

Dan Sten Olsson, huvudägare i Stena Metallkoncernen, 
har sagt: ”Varje dag förväntar sig våra kunder, med-
arbetare, leverantörer, finansiärer, samhället och andra 
intressenter att vi ska uppfylla våra löften och infria de 
förväntningar vi direkt eller indirekt kan ha gett dem. 
Omgivningen satsar på oss för att vi satsar på den.  
I slutändan lever vi i ett partnerskap, vars produktivitet 
bestäms av den tillit vi förtjänar genom våra gärningar  
i våra relationer.”

Stena Metallkoncernen kan endast uppnå en affärs-
mässig framgång på lång sikt genom att agera på ett 
etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. En 
förutsättning för att trygga ett sådant agerande är i sin 
tur beroende av goda ekonomiska resultat. 

Det är detta som är själva kärnan i Stena Metall-
koncernens Uppförandekod. Våra prioriterade områden 
inom hållbarhet är Värdeskapande, Resurseffektivitet, 
Människor och kultur samt Ansvarsfulla relationer

Samtliga medarbetare och styrelsemedlemmar i Stena 
Metallkoncernen ska följa denna Uppförandekod och 
gällande lagstiftning. Det är vårt ansvar att se till att 
vi är förtrogna med alla tillämpliga lagar och rådande 
praxis som berör vår verksamhet.
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1. All verksamhet inom Stena Metallkoncernen syftar 
till att skapa värde genom att erbjuda konkurrens-
kraftiga produkter och tjänster på de nationella och 
internationella marknaderna.

2. Vi ska bedriva vår verksamhet med god affärssed.

3. Vi ska vägledas av vår ägares principer och 
grundvärderingar för Stena Metallkoncernen. De 
utgör grundpelarna i vår verksamhet och driver 
utvecklingen av vår företagskultur1. 

4. Vi ska efterleva internationella sanktioner och 
åtgärder som beslutats av FN, EU och USA (OFAC).

5. Vi tolererar inte korruption och vi ska inte – vare sig  
direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva  
eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner.

6. Vi ska inte acceptera, underlätta eller stödja 
penningtvätt.

7. Vi eftersträvar ömsesidig öppenhet och agerar före- 
byggande i kommunikationen med alla företagets 
intressenter genom att tillhandahålla nödvändig, 
konsekvent och korrekt information inom ramen för 
bevarande av affärshemligheter.

8. Vi ska förhålla oss neutrala till politiska partier och  
kandidater till offentliga ämbeten. Varken namnet på  
eller tillgångar som tillhör Stena Metallkoncernens 
bolag får användas i syfte att stödja politiska partier 
eller kandidater för offentliga ämbeten. 

9. Vi respekterar och stödjer öppna marknader och 
rättvis konkurrens och inlåter oss inte i diskus-
sioner eller överenskommelser med konkurrenter 
om priser, uppdelning av marknader eller andra 
konkurrensbegränsande aktiviteter.

10. Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer, 
underleverantörer, kunder och andra företag 
som på oss själva. När vi utvärderar och väljer ut 
affärspartner ska vi också bedöma deras förmåga 
att uppfylla kraven i vår Uppförandekod.

11. En affärspartner som inte uppfyller Uppförande-
kodens krav och normer löper en ökad risk att  
uteslutas ur vår värdekedja, vilket kan innebära 
uppsägning av befintliga avtal.

12. Alla våra affärspartners ska informeras om vår 
Uppförandekod.

13. Vi uppmuntrar alla våra affärspartners att införa  
sociala, miljömässiga och etiska krav i sina 
värdekedjor.

STENA METALLKONCERNENS  
ÅTAGANDEN

RELATION TILL KUNDER OCH  
ANDRA AKTÖRER

13.
VI UPPMUNTRAR ALLA VÅRA 
AFFÄRSPARTNER ATT INFÖRA 
SOCIALA, MILJÖMÄSSIGA 
OCH ETISKA KRAV I SINA 
VÄRDEKEDJOR.

MIL JÖHÄNSYN

E XPORT OCH 
HANDEL

FÖRHÅLL ANDE 
TILL KUNDER OCH 
ANDRA AK TÖRER

MÄNSKLIGA 
RÄT TIGHE TER

OMR ÅDEN
FÖRHÅLL ANDE 

TILL ANSTÄLLDA

STENA METALLKONCERNENS ÅTAGANDEN

5

1  Inte tillämpligt på våra affärspartners då vår ägares värderingar endast 
gäller Stena Metallkoncernens medarbetare.
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14. Vi ska garantera rättvisa arbetsvillkor och möj-
ligheter för alla våra medarbetare, utan åtskillnad 
eller diskriminering på grund av kön, ålder, natio-
nellt eller etniskt ursprung, graviditet, sjukdom, 
funktionsvariation, religion, sexuell läggning, 
fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet. 

15. Vår arbetsstyrka ska präglas av mångfald. 

16. Vi stödjer och respekterar medarbetarnas rätt till  
föreningsfrihet och deras rätt att förhandla kollektivt. 

17. Våra medarbetare ska ha tillgång till en arbetsplats 
som är fri från trakasserier och övergrepp. Vi 
accepterar inte någon form av våld, hot eller 
destruktivt beteende på arbetsplatsen. Vi förväntar 
oss att alla våra medarbetare respekterar de 
mänskliga rättigheterna. 

18. Vi accepterar inga former av politisk, religiös eller 
annan propaganda på arbetsplatsen.

19. Vi ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö 
för alla medarbetare, entreprenörer, besökare och 
leverantörer.

20. Våra medarbetare ska få all nödvändig information 
och utbildning för att kunna utföra sitt arbete 
säkert och korrekt och med god kvalitet och goda 
resultat. Stena Metallkoncernen strävar efter att ge 
medarbetarna goda möjligheter att utbilda sig för 
nya arbetsuppgifter och bredare ansvar.

21. Alla medarbetare ska utföra sitt arbete i enlighet 
med Stena Metallkoncernens bästa intressen. 
Våra medarbetare ska alltid handla enligt våra 
värderingar och principer. Medarbetarnas privata 
intressen får inte påverka, eller förefalla påverka, 
omdömet eller agerandet medan de utför sina 
arbetsuppgifter för koncernen.

22. Alla medarbetare inom Stena Metallkoncernen 
ska bekräfta att de förstår Uppförandekoden i sin 
helhet och vad den innebär för dem i praktiken. 
Medarbetare ska samarbeta i eventuella utred-
ningar om brott mot Uppförandekoden eller andra 
konflikter mot koden. Uppförandekoden ska vara en 
integrerad del i anställningsavtalet.

23. Vi ska stödja och respektera FN:s deklaration om de  
mänskliga rättigheterna och säkerställa att vi inte  
medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna.

24. Vi stöder ILO:s riktlinjer om barnarbete i syfte att 
avskaffa barnarbete inom vår inflytelsesfär.

25. Vi accepterar inte någon form av slavarbete eller 
tvångsarbete och vi accepterar inte ofrivilligt arbete 
av straffångar eller illegal arbetskraft i produktion 
av varor eller tjänster för oss.

RELATION TILL ANSTÄLLDA

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

16.
VI STÖDJER OCH RESPEKTERAR  

MEDARBETARNAS RÄTT TILL 
FÖRENINGSFRIHET OCH DERAS 

RÄTT ATT FÖRHANDLA KOLLEKTIVT. 
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26. Vid handel med avfall och olja ska vi se till att det 
hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

27. Vi ska verka för att alla parter som tar emot avfall 
från Stena Metallkoncernen, eller för koncernens 
räkning, har kompetens och åtar sig att hantera 
avfallet på ett ansvarsfullt sätt.

28. Vi ska främja en hållbar och ekologiskt sund resurs-
användning. Vi respekterar försiktighetsprinciper 
som avser att skydda miljön, förhindra föroreningar, 
främja effektivare energianvändning och minimera 
avfall och utsläpp av växthusgaser.

29. Vi uppmuntrar utveckling och spridning av miljö-
anpassad teknik.

30. I alla våra affärsverksamheter ska vi erbjuda våra 
affärspartners råd om eller hjälp med insamling, 
behandling och återvinning av avfall till nya 
värdefulla resurser eller energi.

31. Vi ska alltid sträva efter att minimera den påverkan 
vår verksamhet kan orsaka genom utsläpp eller 
annan miljöpåverkan.

EXPORT OCH HANDEL MILJÖN

29.
VI UPPMUNTRAR UTVECKLING  

OCH SPRIDNING AV  
MILJÖANPASSAD TEKNIK.
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ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV AVVIKELSER 
FRÅN UPPFÖRANDEKODEN
Alla medarbetare inom Stena Metallkoncernen 
uppmuntras att anmäla misstänkta brott mot 
Uppförandekoden till närmaste chef eller till dennes 
chef. Om en medarbetare har anledning att tro att 
anmälan inte kommer att utredas på korrekt sätt, eller 
inte känner sig bekväm med att göra anmälan till sin 
chef, ska medarbetaren i stället vända sig till Stena 
Metallkoncernens HR-avdelning. Som sista utväg kan 
medarbetaren göra en anonym anmälan till Stena 
Metallkoncernens Whistleblowing-funktion.

Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas. Det 
får inte förekomma någon som helst vedergällning 
för anmälan av brott mot Uppförandekoden eller för 
deltagande i en utredning av ett klagomål.

UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Efterlevande av Uppförandekoden följs upp en gång per 
år. Detta ska ske i form av en skriftlig rapport. 

Alla medarbetare inom Stena Metallkoncernen ska 
bekräfta att de förstår Uppförandekoden i sin helhet 
och vad den innebär för dem i praktiken. De ska ac-
ceptera att samarbeta i eventuella utredningar av brott 
mot Uppförandekoden eller andra konflikter. 

Information om Uppförandekoden ska utgöra en 
naturlig del i vår introduktion för nyanställda och i vår 
relation med affärspartners. 

Vi förbehåller oss rätten att göra oannonserade 
inspektioner hos våra affärspartners. 

Om en medarbetare inte följer Uppförandekoden påver-
kar det utvärderingen av medarbetarens prestation och 
kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. 
Om en affärspartner gör sig skyldig till brott mot 
Uppförandekoden kan det leda till att kontrakt avslutas.
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