
POLICY FÖR 
FÖRETAGSANSVAR 

GENOM  VÅRA  LOKALA  VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM  SKA  VI  SÄKERSTÄLLA  ATT  KRAVEN  I  DENNA  POLICY  EFTERLEVS

PERSONLIG SÄKERHET
Vi ska säkerställa att alla våra aktiviteter och åtaganden:
-  Inför och upprätthåller lämpliga ledningssystem;
-  Arbetar aktivt med ständiga förbättringar och 
utveckling av säkerhet, hälsa och välbefinnande;

-  Erbjuder säkra anläggningar och utrustningar samt 
säkra arbetsplatser med god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö;

-  Främjar en positiv säkerhetskultur där medarbetarna 
tar ansvar för sin egen och andras säkerhet, vilket 
även innefattar kunder som använder våra produkter 
och tjänster;

-  Vidtar lämpliga åtgärder för säker användning, 
hantering, lagring, transport och bortskaffande 
av alla produkter och ämnen

-  Erbjuder ett kompetent ledarskap, medarbetare 
med lämplig utbildning, kompetens och träning för 
att säkerställa fortgående säkerhet i verksamheten.

PROCESSÄKERHET
På platser där vi har företagsenheter och anläggningar 
som kan ge upphov till allvarliga olyckshändelser 
enligt definitionen i Seveso-direktiven och relevant 
nationell lagstiftning ska vi:
-  Bedriva verksamheten på ett sätt som förebygger 
olyckor där så är möjligt och se till att eventuella 
konsekvenser för människor och miljön begränsas;

-  Säkerställa att risker från följderna av stora olyckor 
reduceras till en låg nivå;

-  Införa ledningssystem och processer för att uppnå 
en hög processäkerhet;

-  Övervaka och regelbundet granska effektiviteten 
i vår policy och våra förfaranden för att säkerställa 
att de fortfarande är relevanta och effektiva;

-  Tillhandhålla lämpliga resurser för att säkerställa 
att denna policy genomförs på ett effektivt sätt;

-  Se till att vi upprätthåller kompetent och effektiv 
teknisk kapacitet och supportkapacitet;

-  Verka i enlighet med vår dokumenterade policy och 
våra rutiner inom en integrerad ram för säkerhet, 
hälsa, miljö och kvalitetsstyrning.

PRODUKTSÄKERHET 
Vi ska se till att våra produkter:
-  Gör vad de är avsedda för utan oacceptabel skada 
för berörda parter;

-  Uppnår en balans mellan fördelar och risker 
förknippade med produkternas användning;

-  Är lagliga och levereras till en säkerhetsnivå som 
överenskommits med kunden;

-  Uppfyller verksamhetens etiska normer;
-  Tillverkats i enlighet med våra principer för 
produktsäkerhet;

-  Uppfyller vår produktsäkerhetspolicy och våra 
affärsprocessåtaganden;

-  Hanteras och levereras på ett ansvarsfullt och 
kompetent sätt;

-  Stöds av globalt lärande och delaktighet.

Vi ska se till att vi:
-  Är ansvariga för våra produkter i alla aspekter under 
hela deras livstid.

PRODUKTION
Vi ska försäkra oss om att vår verksamhet:
-  Överensstämmer med kraven för relevanta 
miljöledningssystem;

-  Är pådrivande inom miljöeffektivitet, särskilt avseende 
hantering av energi, avfall, vatten och resor;

-  Utvecklar en färdplan för förbättring av miljöprestanda;
-  Tar hänsyn till miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
från anskaffning, tillverkning till slutanvändning;

-  Leder interna utvärderingar för bedömning av nuläge 
och framtida mål;

-  Övervakar pågående effektiviseringsmål för signifikanta 
aspekter däribland energi, avfall, vatten och resor.

PRODUKTER
Vi ska försäkra oss om att våra produkter:
-  Fullt ut tar hänsyn till livscykelperspektivet genom 
hela deras livstid;

-  Arbeta för att reducera miljöpåverkan under 
forsknings- och utvecklingsfasen

-  Minimera alla typer av avfall under tillverkning och 
genom hela logistikkedjan;

-  Reducera miljöpåverkan under användarfas, 
uppgradering och avyttring.

Vi ska försäkra oss om att:
-  Arbeta med våra leverantörer för att tillsammans 
förbättra resurs- och energieffektiviteten;

-  Arbeta för att reducera det ekologiska fotavtrycket 
av våra produkter;

-  Arbeta med våra kunder för att förbättra deras 
kunskap avseende produkternas miljöpåverkan.

LEVERANTÖRER 
Vi ska:
-  Kommunicera våra gällande standarder och 
förväntningar avseende hållbar miljö till samtliga 
leverantörer;

-  Uppmuntra våra leverantörer att införa relevanta 
miljöledningssystem;

-  Arbeta med våra viktigaste leverantörer för att 
uppmuntra dem till förbättringsåtgärder inom deras 
verksamheter för en reducerad miljöpåverkan.

-  Värdesätta och uppmuntra våra viktigaste 
leverantörer i de fall där de framgångsrikt infört 
miljöförbättringsåtgärder som ett led i deras 
respektive miljöledningsarbete.

UPPFÖRANDEKOD 
-  Vår globala uppförandekod fastställer tydligt vad 
vi står för och hur vi bedriver affärer. Den anger de 
affärsetiska normer som vi förväntar oss att alla 
våra medarbetare ska leva upp till i allt vad de gör, 
oavsett var de verkar.

ANSVARSFULL HANDEL 
Vi ska iaktta och uppfylla BAE Systems fyra principer 
för ansvarsfull handel, vilka tillsammans med 
uppförandekoden ligger till grund för all vår verksamhet. 

De är:
-  Vi förstår och stöder våra kunders nationella 
säkerhetskrav och andra krav;

-  Vi utvärderar noggrant våra produkter och tjänster 
för att säkerställa att varken BAE Systems eller våra 
kunder utsätts för betydande renommérisk;

-  Vi arbetar utifrån BAE Systems värderingar pålitlig, 
innovativ och djärv i allt vad vi gör;

-  Vi är så öppna som möjligt om den typ av 
verksamhet som vi bedriver.

UTBILDNING OCH MEDVETENHET 
-  Vi förlitar oss på att våra medarbetare följer vår 
globala uppförandekod, tillämpar våra affärsetiska 
riktlinjer och lever upp till våra värderingar pålitlig, 
innovativ och djärv;

-  Att införliva en kultur av ansvarsfullt företagande 
tar tid och måste kontinuerligt stärkas då riktlinjer, 
förväntningar och människor förändras. För att 
stärka medarbetarnas förståelse och se till att de 
ständigt är medvetna om vår affärsetik genomgår 
de regelbunden fortbildning om uppförandekoden 
och de etiska normerna.

LEVERANTÖRER 
Vi förväntar oss att våra leverantörer följer lokal 
lagstiftning och uppfyller samma eller motsvarande 
normer som BAE Systems i frågor som rör:

-  Etiskt uppförande; -  Miljön;
-  Hälsa och säkerhet; -  Medborgerliga friheter;
-  Produktsäkerhet; -  Mänskliga rättigheter.

Vi förväntar oss också att våra leverantörer tillämpar 
dessa standarder i sina egna försörjningskedjor.

Vi ska:
-  Aktivt möjliggöra för våra medarbetare att utnyttja 
sina talanger och erfarenheter för att erbjuda våra 
kunder de mest innovativa lösningarna;

-  Värdesätta alla anställdas olika färdigheter, 
erfarenheter, perspektiv, tankar och personliga 
egenskaper;

-  Samarbeta med våra medarbetare så att de känner 
sig respekterade och värderade och delaktiga i 
organisationens uppdrag;

-  Skapa en inkluderande miljö där rekrytering, 
sysselsättning och utveckling av människor bygger 
på kvalifikationer, färdigheter och kompetens att 
utföra arbetet och där bedömningar inte görs baserat 
på personliga hänsyn eller fördomar;

-  Lyssna på andra och värdesätta deras insatser 
även när deras åsikter skiljer sig från våra egna.

Vi ska:
-  Visa vårt samhällsengagemang genom att 
fokusera på åtgärder som ger stöd till våra kunder 
och utbildningsinsatser;

-  Ge stöd, finansiellt såväl som mänskligt, genom 
volontärverksamhet till organisationer som stöder 
våra primära fokusområden;

-  Samarbeta med organisationer som stöder 
utbildningsinitiativ som är en grundsten i vår 
verksamhet och en stöttepelare för vår personal;

-  Stödja program som främjar vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik;

-  Samarbeta med välgörenhetsorganisationer 
i våra lokala samhällen som kompletterar vår 
professionella kultur och ska uppmuntra frivilligt 
stöd till lokala behov.

genomsyrar allt vi gör och är en 
förutsättning för alla våra verksamheter och 
aktiviteter. Att skydda vår personal och andra 
som kan påverkas av våra åtaganden, genom 
att säkerställa personlig säkerhet, process-eller 
produktsäkerhet är av största vikt för oss för 
att trygga den långsiktiga hållbarheten i vår 
verksamhet.

en korrekt hantering 
av miljöpåverkan från vår produktion och 
våra produkter medför att vi bättre kan 
hantera kostnader, följa gällande lagstiftning 
och öka vår trovärdighet som ett hållbart och 
trovärdigt företag.

att bedriva all vår 
verksamhet i överensstämmelse med lagen 
och enligt höga etiska normer är avgörande 
för vårt goda rykte. 

att ha en 
inkluderande miljö där alla människor 
respekteras hjälper oss att rekrytera och behålla 
de bästa talangerna, främja innovation och 
ge oss ett bredare utrymme att föra ut olika 
lösningar till våra kunder.

vi är en 
aktiv part i de samhällen där vi lever och verkar.

BAE Systems ska bedriva sin verksamhet 
på ett ansvarsfullt sätt, med integritet och 
respekt för alla de intressenter som berörs 
av verksamheten. Vår strategi avseende 
företagsansvar fokuserar på de frågor som 
påverkar vårt rykte och vår förmåga att 
arbeta på ett hållbart sätt och stöder vårt 
mål att göra BAE Systems till en bra arbetsplats. 
Alla är viktiga för verksamhetens långsiktiga 
framgång. Våra insatser avseende 
företagsansvar inriktas på följande områden:

SÄKERHET ETISKT FÖRETAGANDE

MÅNGFALD OCH 
INTEGRATION 

SAMHÄLLSENGAGEMANG 
OCH UTBILDNING

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

SÄKERHET

MÅNGFALD OCH INTEGRATION

ETISKT FÖRETAGANDE

SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH UTBILDNING


