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UPPFO% RANDEKOD 

Trafik & Fritid Skandinavien AB skall arbeta efter att social hänsyn och sociala aspekter följs i 
allt arbete.  

Detta innebär att Trafik & Fritid Skandinavien AB skall 

• Tillämpa ILO´s kärnkonventioner, www.ilo.org 
• Tillämpa FN´s barnkonvention, www.unicef.org 
• Tillämpa den nationella lagstiftningen som gäller i tillverkningslandet 

 
Genom vår uppförandekod reglerar vi faktorer som arbetsmiljö, brandsäkerhet, mänskliga 
rättigheter, lönenivåer, fackföreningsfrihet, användning av kemikalier med mera i samarbete 
med våra leverantörer.   

 
1. En god arbetsmiljö är viktig 

Fabrikerna där våra produkter tillverkas ska ha en god arbetsmiljö. Lokalerna ska vara 
rena och ha en hög brandsäkerhet med tydliga nödutgångar. Det ska finnas hygieniska 
toaletter och bra arbetsbelysning. Skyddsutrustning måste finnas för utsatta 
arbetsuppgifter. 

2. Vi kräver justa arbetsförhållanden 

Alla som arbetar på fabriken ska ha skälig lön efter arbetsinsats. Den lagstadgade 
arbetstiden ska följas och övertidsarbete ska kompenseras enligt lag eller branschnorm. 
Kvinnor ska ha rätt till lagenlig föräldraledighet. Diskriminering på grund av ras, hudfärg, 
kön, nationalitet, religion, ålder, graviditet eller civilstånd får inte förekomma. Ingen ska 
behöva arbeta under tvång eller fångenskap. 

3. Användning av kemikalier i produktionen 

Målet är att eliminera ämnen och kemikalier som kan orsaka hudirritationer, allergier, 
vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön.  

4. Vi tolererar inte barnarbete 

Generellt är 15 år den åldersgräns vi godkänner för de anställda hos våra leverantörer. I 
vissa länder tillåter lagen 14 år och i vissa länder är gränsen 16 år. Självklart rättar vi oss 
efter de lokala lagar som gäller under förutsättning att ILO:s konvention 138 tillämpas. Vi 
kräver också att ungdomar under 18 år ej ska arbeta nätter och att man sätter gränser för 
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deras övertid. ILO är ett FN-organ som är sammansatt av representanter för regeringar 
samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att utarbeta riktlinjer för arbets- och 
levnadsvillkor över hela världen. 

5. Facklig frihet 

De som arbetar i fabrikerna ska ha rätt att organisera sig fackligt efter eget tycke i enlighet 
med ILO:s konventioner.  

6. Kontroller 

Vi har rätt att genomföra både föranmälda och oanmälda kontroller av fabrikerna. Om en 
fabrik inte följer punkterna i vårt avtal, försöker vi hjälpa fabriken att komma till rätta med 
missförhållandena inom en viss tid. Skulle fabriken misslyckas med detta eller upprepade 
gånger bryta mot avtalet, säger vi upp samarbetet. 

Vår ambition är att ha långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. Därför är det viktigt för 
oss att hjälpa till att utveckla sådant som är otillfredsställande och att ställa krav på 
förbättringar. I dag har vi god kontroll över våra huvudleverantörer, men vi har långt kvar när 
det gäller att kunna kontrollera deras underleverantörer.  


