We are responsible
Vår uppförandekod 2020

Våra
kärnvärden

Trioworlds åtagande kring hållbar utveckling har sin grund i
Våra Kärnvärden och är förankrat
i FN Global Compact, de Globala
målen och Agenda 2030, samt
internationella överenskommelser och riktlinjer.
Uppförandekoden visar för medarbetare, leverantörer, kunder,
och andra intressenter hur Trioworld vill bidra till hållbar utveckling.

Trioworld är en industrikoncern och en av Europas ledande
aktörer inom innovativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm.
Bolaget har huvudkontor i Smålandsstenar.
För mer information se www.trioworld.com
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Responsible
Responsible

Leading
Leading

Together
Together

Ansvarsfull
•

Vi leder vår branschs resa mot cirkulär plast – för
våra kunders, branschens och jordens bästa.

•

Vi lever upp till våra löften och fokuserar på att få
saker gjorda.

•

Vi är stolta över att leverera kompletta lösningar
– förstklassiga hållbara produkter med oöverträffad service och support – för att ge våra kunder
sinnesro.

•

Tillsammans
•

Vi utvecklar hållbart våra kunders verksamheter
genom att arbeta nära dem. Vår innovation är
alltid kunddriven.

•

Ett sant kretslopp i plastbranschen kan bara uppnås genom att samarbeta med alla intressenter i
värdekedjan.

•

Vi bygger hållbara och långsiktiga relationer –
helst livslånga.

•

Vi är en attraktiv arbetsgivare som strävar efter
att rusta våra anställda inför framtiden genom att
upprätthålla och förbättra deras färdigheter.

•

Vi kommunicerar aktivt med världen omkring
oss.

Ledande
•

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi
kontinuerligt branschens bästa förpackningslösningar baserade på cirkulär plast.

•

Vi använder vår starka position som branschledare för att göra världen säkrare och hälsosammare
och agerar modigt och djärvt.

•

Vi utvecklar proaktivt innovativa och hållbara lösningar, ibland innan våra kunder och marknaden
själv har insett att behovet och efterfrågan finns.

•

Vi kommunicerar aktivt våra budskap och vill verka som en auktoritet och ledare inom utveckling
av cirkulär och återvunnen plast.

Vi motiverar och inspirerar andra att göra gemensam sak med oss.
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Vi bidrar till hållbar utveckling
Vårt åtagande att arbeta för hållbar utveckling är
mer relevant än någonsin och det är bara att konstatera att de globala hoten är många. Som en
av Europas ledande leverantörer inom förpackningslösningar baserade på polyeten- och polypropenfilm, har vi goda möjligheter att bidra till
att plastprodukter produceras och används på ett
hållbart sätt. På Trioworld handlar det om att vi ska
leverera innovativa produkter som håller vad de
lovar när det gäller kvalitet, funktionalitet och konkurrenskraft och som är utvecklade för en hållbar
framtid.

Miljöansvar
Miljöansvar är en nyckelfråga för oss och detta
innebär både resurseffektiv produktion och utveckling av miljöanpassade produkter. Ansvaret
för människor är minst lika viktigt och vi vill att medarbetarna ska uppleva arbetsplatserna som trygga
med goda möjligheter till personlig utveckling.
Dessutom ska vi ha förtroendefulla relationer med
kunder, leverantörer och samhället i stort. Ekonomiskt ansvar och åtgärder för att motverka korruption är självklara förutsättningar för ett långsiktigt
förtroende hos våra intressenter.

I uppförandekoden ingår ”whistle-blowing” som
medarbetare kan använda sig av om de upptäcker
oegentligheter som kan vara svåra att hantera i den
egna organisationen.
Budskapet i uppförandekoden är tydligt och innebär att vi tar ansvar och arbetar enligt sunda affärsprinciper. Vi vill visa att hållbar utveckling är
mer än bara ord. Jag är övertygad om att utvecklingen av hållbara produkter – med allt lägre miljöpåverkan – är den viktigaste framtidsfrågan för
Trioworld. För att arbetet ska bli framgångsrikt är
det viktigt att vår företagskultur präglas av nyfikenhet, öppenhet och tolerans.
Juni 2020
Andreas Malmberg
VD och koncernchef Trioworld

Trioworlds uppförandekod
Trioworlds uppförandekod, We Are Responsible,
fungerar som rättesnöre i vardagen och ger vägledning i det strategiska arbetet. Koden bygger
bland annat på FN Global Compact vilket innebär
att vi följer tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och motverkandet
av korruption.
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Uppförandekoden
gäller alla
Trioworlds mål är att skapa mervärde för kunder,
ägare, samarbetspartners och medarbetare. Detta innebär ekonomisk nytta men verkligt mervärde
kan inte skapas om vi samtidigt kompromissar med
ambitionerna kring kvalitet och hållbar utveckling.
Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik är
därför självklara delar i den dagliga verksamheten
och i koncernens långsiktiga strategi.
Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på FN
Global Compact och andra internatinella överenskommelser. Standarden för socialt ansvar (ISO
26000) har även varit vägledande i utformningen
av uppförandekoden.
Uppförandekoden omfattar tre huvudområden –
människor och samhälle, miljö och etik. Den
innehåller också koncernens ställningstaganden
avseende en hållbar värdekedja samt kvalitet och
produktansvar. Inom varje område beskriver den
vad vi står för och som alla medarbetare ska bidra
till att uppfylla.

uppförandekoden och inför liknande riktlinjer i sina
verksamheter.

Arbetsmetodik för hållbar utveckling
Vår affärsstrategi innehåller flera områden som är
direkkopplade till hållbar utveckling. Detta gäller
inte minst utvecklingen av miljöanpassade innovativa produkter. Strategin för hållbar utveckling förtydligar hur hållbarhetsarbetet bidrar till den övergripande affärsstrategin. Den syftar till ständiga
förbättringar och innehåller följande komponenter:
•

Uppförandekoden utgör grundstenen i strategin
för hållbar utveckling. Koden ger medarbetare
och intressenter vägledning i hur vi hanterar
frågor som gäller människor och samhälle,
miljö, etik och en hållbar värdekedja.
Inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet innehåller
uppförandekoden skrivningar som kan betraktas som koncernpolicys. Inom ramarna för ISO
14001, ISO 9001 och andra ledningssystem, tar
koncernbolagen fram detaljerade policys som
utgår från uppförandekoden.

•

Fokus på de viktigaste frågorna. Vi utvärderar regelbundet hållbarhetsfrågor som är väsentliga för
koncernens affärsstrategi och betydelsefulla för
intressenterna. Vid väsentlighetsanalysen tilllämpas ett livscykelperspektiv på Trioworlds aktiviteter, produkter och tjänster.

•

Risker identifieras, hanteras och minimeras.
Möjligheter inom hållbar utveckling tas till vara
och bidrar till affärsnytta. Detta görs vid det årliga
strategiarbetet.

•

Långsiktiga koncernövergripande hållbarhetsmål inom viktiga områden. Dessa kompletteras
med detaljerade mål och handlingsplaner vid
koncernens bolag Där det är relevant kan bolagen införa ytterligare mål.

•

Systematiskt arbete med ständiga förbättringar,
inklusive miljöpåverkan. Detta sker framförallt
inom ramarna för miljöledningssystemet ISO
14001 som ska finnas vid samtliga tillverknings-

Genom uppförandekoden:
• följer vi lagar, Global Compact, FN:s barnkonven-

tion samt andra internationella överenskommelser och riktlinjer.
•

tar vi hänsyn till våra intressenters ekonomiska
förväntningar samt skapar kund- och ägarvärde.

•

bedriver vi verksamheten enligt goda affäretiska
principer.

•

är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och
praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter.

•

bidrar vi till hållbar utveckling förverkligandet av
de Globala målen och Agenda 2030.

Tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och
koncernens övriga riktlinjer fungerar koden som ett
ramverk. Den gäller alla medarbetare, chefer och
styrelsemedlemmar i Trioworld, oavsett var i världen de befinner sig.
Vi förväntar oss att våra leverantörer tar del av
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enheter. Arbetet är delegerat vilket innebär att
det operativa hållbarhetsarbetet anpassas och
utförs vid koncernbolagens olika enheter. Där det
är relevant arbetar vi även med ledningssystem
för arbetsmiljö (ISO 45001), energi (ISO 50001)
och erkända standarder för matförpackningar.
Kvalitetsledning enligt ISO 9001 ska finnas vid
samtliga tillverkningsenheter.

•

Regelbunden uppföljning och transparent kommunikation med koncernens intressenter, främst
via den årliga hållbarhetsredovisningen.

We are responsible
Uppförandekod för vägledning
Division/Produktionsanläggning

Koncern

Fokusera på
de viktigaste
hållbarhetsområdena

Uppföljning
och
kommunikation

Identifiera
risker och
möjligheter

Ständiga
förbättringar

Koncerngemensamma
hållbarhetsmål

Fokusera på
de viktigaste
hållbarhetsområdena

Divisionsspecifika
hållbarhetsmål

Uppföljning
och
kommunikation

Identifiera
risker och
möjligheter

Ständiga
förbättringar

Divisionens-/
produktionsanläggningens
hållbarhetsmål

Detaljerade mål och
handlingsplaner på varje
produktionsanläggning/
grupp

Systematiskt arbete genom ISO 9001, 14001 etc.
Livscykelperspektiv
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Människor och samhälle

Respekt för mänskliga rättigheter
•

Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt
och med respekt.

•

Vi särbehandlar inte någon på grund av religion,
kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund eller etniskt
ursprung.

ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001) införs
där detta är relevant.
•

• Vi

erkänner rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

•

Vi stöder och utvecklar mångfald.

•

Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte.

Samhällsengagemang

•

Vi respekterar alla medarbetares rätt att organisera sig.

•

•

Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller
tvångsarbete.

Där det är möjligt engagerar vi oss i de samhällen
där vi har verksamheter. Vi strävar efter att anställa
och utveckla lokala medarbetare och chefer.

•

Vi prioriterar stöd och sponsorsamarbeten med
organisationer som delar våra värderingar och
som gynnar de samhällen där vi verkar.

Säker och utvecklande arbetsmiljö
• Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen

• Vi deltar aktivt i samarbeten och projekt med skolor,

universitet, forskningsinstitut och industriella
nätverk.

på arbetsmiljöområdet följs med god marginal.
•

•
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Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla
sina yrkesmässiga kunskaper och färdigheter.

Vi har en nollvision gällande arbetsolyckor och
kompromissar inte kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att
skapa en bra och säker arbetsmiljö. Certifierade

•

Vi intar en neutral hållning i politiska frågor.
Företagsnamnet Trioworld eller Trioworlds ekonomiska resurser får inte användas i politiska
sammanhang.

UPPFÖRANDEKOD

Miljö

Förebyggande och systematiskt miljöarbete

•

• Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen

på miljöområdet följs med god marginal.
•

Vi ska ha god framförhållning avseende ny lagstiftning och i god tid fånga upp krav och önskemål från kunder och andra intressenter.
arbetar förebyggande och med långsiktiga mål
för att minska påverkan på miljön. Försiktighetsprincipen är vägledande för detta arbete.

• Vi tar hänsyn till miljö- och hälsoaspekter när vi upp-

handlar energi, råvaror, utrustningar och service.
•

• Vi

•

•

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och
vårt koldioxidavtryck.
Vi strävar efter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Genom regelbundna riskanalyser uvärderar vi hur klimatförändringarna påverkar verksamheten.

Vi använder vatten, energi, material och andra
naturresurser effektivt med god hushållning och
med inriktning på hållbar utveckling.

Vi har god nödlägesberedskap genom att systematiskt identifiera och utvärdera risker för olyckor, bränder och okontrollerade utsläpp till miljön.

• Vi ger öppen, regelbunden och saklig information

om vårt hållbarhetsarbete.
•

Vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna. Med
fördel ska miljöledningssystem ISO 14001 eller
liknande finnas vid tillverkande bolag. På samma
sätt införs energiledningssystem (tex. ISO 50001)
där detta är relevant.
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Etik
Sunda affärsprinciper och motverkande
av korruption
•

Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i vår egen
verksamhet och förväntar oss detsamma av våra
affärspartners.

•

Alla former av korruption är förbjudna, inklusive
utpressning och givande och tagande av muta.
Kompensation till agenter, leverantörer och partners ska bara avse egentliga varor eller tjänster.

•

•
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Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men får inte gå utöver lokala
seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning.
Vi arbetar med att förebygga och förhindra att
vår verksamhet kan användas för penningtvätt
eller finansiering av terrorism. Detta gör vi genom
etablerade rutiner för att uppnå god kännedom
om våra samarbetspartners och leverantörer,
samt kännedom och förståelse för affärsrelationens syfte.

•

Alla enheter och medarbetare skall iaktta och följa
konkurrenslagar.

•

Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter
mellan privatekonomiska frågor och Trioworlds
affärsverksamhet.

•

Vi ska tillämpa sunda affärsprinciper samt vara
ansvarsfulla och måttfulla i vår marknadsföring.

•

Vi respekterar äganderätten och rätten till immateriella tillgångar.

•

Vi hanterar all information som har erhållits från
våra samarbetspartners på ett säkert sätt och i

enlighet med ingångna sekretessavtal samt til�lämplig marknadsmissbrukslagstiftning. Informationen delges aldrig till obehöriga.
•

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den
personuppgiftslagstiftning som är tillämplig.

•

Vi säkerställer att medarbetare – utan risk för personliga konsekvenser – kan slå larm om väsentliga oegentligheter (whistleblowing.)

Rak och ärlig kommunikation
•

Vår kommunikation ska vara rak, ärlig och respektfull samt följa gällande lagstiftning, regler
och normer. Vi ska vara öppna och korrekta inom
ramen för tillämplig affärssekretess.

•

Vi upprätthåller goda relationer med våra intressenter, där kommunikationen baseras på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik.

•

Vi respekterar varje medarbetares frihet att uttala sig om förhållanden som angår denne personligen.

•

I frågor som rör Trioworlds verksamhet är det endast Trioworlds koncernledning som har rätt att
uttala sig för Trioworlds räkning. Alla förfrågningar om Trioworlds verksamhet ska därför hänvisas
till Trioworlds lokala bolagsledning, Trioworlds
ledning för divisionen eller Trioworlds koncernledning. All extern information som kan komma
att påverka Trioworlds värdering ska förmedlas
av Trioworlds styrelse, koncernchef eller CFO
(Chief Financial Officer/Finanschef).
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Hållbar värdekedja
Leverantörer
•

•

•

Vi samarbetar med leverantörer som agerar efter
Trioworlds uppförandekod och kvalitetskrav. Utvärdering och kvalificering beskrivs i ”Trioworld
Sourcing Guideline”. Värderingarna och kraven
ska föras vidare i leverantörens värdekedja.

Kvalitet och produktansvar
•

Vi ska alltid uppfylla kundernas krav, behov och
förväntningar genom att leverera tjänster och
produkter med rätt kvalitet.

•

Vi förväntar oss att leverantörerna skall uppfylla
relevant lagstiftning inom miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Leverantörerna
ska arbeta för att motverka korruption.

Våra produkter ska uppfylla överenskomna, lagliga normer och hälsostandarder vad gäller användningen.

•

Vi vill att leverantörerna genomför åtgärder som
gör att deras verksamheter, produkter och tjänster inte påverkar miljön, människors hälsa och
samhället på ett negativt sätt.

Informationen om hur produkterna ska användas
ska vara korrekt och tydlig, exempelvis gällande
säker och miljöanpassad användning och slutligt
omhändertagande.

•

Vi arbetar systematiskt. Certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, och/eller branschspecifika certifieringssystem, ska finnas hos de
leverantörer där detta är relevant.

•

Vi uppmanar leverantörerna att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö.

•

Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom hållbar utveckling. Uppfyller de inte
våra krav kan detta resultera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas.
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Så fungerar uppförandekoden i vardagen
Anger ambitionsnivån
– kompletteras av policys
Uppförandekoden anger Trioworlds grundläggande värderingar och ambitionsnivå kring hållbar
utveckling. Den har en övergripande karaktär och
där det är relevant kompletteras den av detaljerade policys inom utvalda områden. Huvuddelen av
dessa hålls tillgängliga på Trioworlds publika hemsida. Koncernpolicys och rutiner som endast vänder sig till våra medarbetare finns på den interna
hemsidan.
Uppförandekoden innehåller åtaganden kring miljö, arbetsmiljö och kvalitet och Trioworld publicerar därför inte detaljerade policys inom dessa
områden på koncernnivå. Standarderna ISO 9001,
ISO 14001 och ISO 45001 anger nämligen att policys ska vara anpassade till de lokala förhållandena och de certifierade bolagen ska därför ta fram
och underhålla sådana policys. Ambitionsnivån ska
motsvara eller överträffa vad som anges i koncernens uppförandekod.

Organisation och ansvar
Det är koncernchefen som har det övergripande
ansvaret för tillämpningen av uppförandekoden. För
att säkerställa att kunskapen om uppförandekoden
är hög genomför Trioworld utbildningar, distribuerar information på relevanta språk samt genomför
uppföljningar. I vardagen är ansvaret för hur koden
tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen.
Den ska inkluderas i bolagens interna utbildningsprogram och vara en obligatorisk punkt vid introduktionen av nya medarbetare. Chefer ska agera
på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av uppförandekoden.

Ständiga förbättringar
Uppförandekoden lägger grunden för arbetet med
arbetet med ständiga förbättringar. Genom syste-
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matiskt arbete minskar vi miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön, samt främjar mänskliga rätig-

heter och motverkar korruption. Förebyggande insatser och tillämpning av försiktighetsprincipen är
viktiga för oss och en naturlig del av vårt åtagande
i Global Compact.

Nolltolerans
Inom några av kodens områden har vi nolltolerans
mot avvikelser. Detta gäller efterlevnaden av legala
krav, säkerheten på arbetsplatserna, tillämpningen
av mänskliga rättigheter samt frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.

Ledningssystem skapar systematik
Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö
(ISO 14001) ska finnas vid alla tillverkande bolag,
samt vid andra verksamheter där det är motiverat
med certifierade ledningssystem. Ledningssystem
för hälsa och säkerhet (ISO 45001) samt Energiledningssystem (ISO 50001) införs där detta anses
motiverat, exempelvis för att uppfylla EU-direktivet kring energieffektivisering.

Uppföljning och redovisning
Vi följer regelbundet upp arbetet med hållbar utveckling i våra bolag. Uppföljningen görs via frågeformulär, återkoppling och utvärderingar.
Koncernens prestanda redovisas i hållbarhets- och
årsredovisningen. Rapporteringen följer internationella standarder (Global Reporting Initiative; GRI)
och lagstiftning kring obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag. Den uppfyller även kraven i Global Compact avseende årlig redovisning av
hur Trioworld arbetar med initiativets tio principer.

UPPFÖRANDEKOD

Styrning av verksamheten

Larm vid allvarliga oegentligheter

Effektiv styrning baseras på ansvar, öppenhet,
etiskt uppträdande, respekt för intressenternas
krav och förväntningar samt efterlevnad av lagstiftningen. För att fatta beslut som skapar affärsnytta,
men inte äventyrar arbetet med hållbar utveckling,
krävs att:

Alla har möjlighet att genom Trioworlds system för
”whistleblowing” anonymt slå larm om allvarliga
oegentligheter utan att riskera att bli trakasserade
eller motarbetade. Följande regler gäller:

•

Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga
resurser används på ett effektivt och uthålligt sätt.

•

Företagskulturen uppmuntrar miljöansvar, socialt
ansvar och sunda affärsprinciper.

•

Den långsiktiga affärsstrategin balanseras mot
samhällets och intressenternas förväntningar och
synsätt.

•

Vi kommunicerar med intressenterna kring hållbar utveckling, lyssnar på deras synpunkter och
tillsammans åstadkommer konstruktiva åtgärder.

•

Trioworld utvecklar nya generationer av produkter
som bidrar till hållbar utveckling.

•

Som allvarlig oegentlighet räknas oetiskt eller
olagligt beteende, bedrägerier och allvarliga
brott mot uppförandekoden, exempelvis mutor,
miljöbrott eller diskriminering av anställda.

•

Whistleblowing får inte användas för allmänt
missnöje eller sådant som kan lösas i direkt kontakt med berörda personer. Falska anklagelser
accepteras inte.

•

Den som observerat eller misstänker en allvarlig
oegentlighet – och som anser att detta inte kan
rapporteras till arbetsledningen eller överordnad
chef – kan skicka ett meddelande på https://report.whistleb.com/trioworld. Det samma gäller
om oegentligheter påtalats, men inte gett önskad
respons.

•

Anonymiteten är garanterad, genom att meddelandet inte kan kopplas till någon avsändare. En
av Trioworld utsedd grupp mottar meddelandet
och initierar undersökning efter behov. Normalt
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UPPFÖRANDEKOD

Ordförklaringar

Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer,
där miljö- och hälsorisker kan befaras men där vi
inte har tillräckliga kunskaper, inte skjuter upp eller
låter bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder.

Global Compact
FN:s Global Compact bildades på uppmaning av
FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid
”World Economic Forum” i Davos. Syftet med initiativet är att få företag och andra organisationer
att ta aktivt ansvar för tio internationellt erkända
principer inom fyra områden: mänskliga rättigheter,
arbetsförhållanden, miljö och motverkande av korruption. Trioworld anslöt sig till Global Compact
2017.

Globala målen
Under 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre
värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan
innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig
att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan ses som en balans mellan
ekonomi, sociala faktorer och miljö. Begreppet
handlar om att tillgodose dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.

Kvalitetssystem
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen
över. Standarden handlar om att organisationen ska
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utgå från kundernas behov och justera och ständigt förbättrar verksamheten för att möta dessa behov. Uppfyller organisationen standardens krav kan
den bli certifierad. De tillverkande bolagen inom
Trioworld är certifierade enligt ISO 9001.

Miljöledningssystem
Miljöledningssystemet används för att göra verklighet av organisationens miljöpolicy och hantera miljöaspekterna, samt möta intressenternas krav och
förväntningar. Syftet är att genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan.
Inom Trioworld används ISO 14001 som är den internationella standarden för miljöledningssystem.

Uppförandekod
En uppförandekod är frivilliga riktlinjer för hur ett
företag eller organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt
sätt. Trioworlds uppförandekod bygger bland annat på ILO:s (FN:s fackorgan för arbetsrätt) kärnkonventioner om arbetsrätt, FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter, barnkonventionen, samt de
tio principerna i Global Compact. Vi har även inspirerats av ISO 26000 som är en standard kring
socialt ansvar.

Whistleblowing
System som underlättar för medarbetare att slå
larm – det vill säga ”blåsa i visslan”. Systemet används om allvarliga oegentligheter upptäcks och
medarbetare inte anser det möjligt att rapportera
detta via sin egen organisation.
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