Affärsetiska grundprinciper
Syftet med dessa grundprinciper är att ge STM:s medlemmar riktlinjer för hur anställda,
leverantörer och kunder ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt sätt. Detta är
vår gemensamma etiska plattform inom STM och varje enskild medlems ansvar att
implementera detta principer i sin verksamhet.
Miljö
Vi skall vara med att bidra till en hållbar utveckling genom att i all vår verksamhet ta
miljöhänsyn och effektivt använda resurser. Vår verksamhet ska uppfylla tillämpliga
miljölagar och föreskrifter. Vi vill i vårt arbete med våra kunder och partners aktivt lyfta
fram miljönyttan med våra produkter och tjänster. Vi välkomnar alla initiativ från kunder
och partners för att nå detta mål
Arbetsmiljö
Vi erbjuder en god arbetsplats och månar om hälsa, trivsel och en sund utveckling för
alla. Det innebär att vi utformar arbetsplatsen enligt arbetsmiljölag och föreskrifter. Vi
skapar en arbetssituation som förebygger fysisk och psykisk ohälsa.
Diskriminering
Vi erbjuder samma möjligheter och service oavsett etnicitet, religion, kön, ålder,
funktionshinder eller sexuell läggning. Vi arbetar för att motverka varje form at
diskriminering på arbetsplatsen. Det är nolltolerans mot alla former av fysiska eller
verbala trakasserier.
Immateriella rättigheter
Vi ska följa och respektera alla tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella
konventioner och traktat beträffande skydd för immateriella rättigheter såsom patent,
varumärken, design och upphovsrätt.
Arbetsförhållande
Vi tolererar inte barnarbete eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs. Barn
får inte ekonomiskt utnyttjas eller utföra arbete som kan vara skadligt eller som hindrar
utbildning eller äventyrar hälsa, moraliska eller sociala rättigheter.
Mutor
Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett förtroende för företag, företagande,
marknadsekonomin och rättsstaten. Vi ska hantera våra kommersiella relationer så att vi
aktivt motverkar mutor, bestickningar och andra former av korruption. I vår verksamhet
förbjuder vi alla former av mutor och bestickningar.
Hantverket
Vi ska utföra våra uppdrag fackmannamässigt alla uppdrag ska genomföras med
kompetens och erforderliga resurser. Vi ska verka för sund konkurrens och använda god
marknadsföringssed. Vi ska inte opåkallat eller utan saklig grund yttra oss kritisk om
våra kollegor eller partners.

