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Atrias uppförandekod
Vi lever i en snabbföränderlig värld, där prestationer som är bra idag kan vara 
medelmåttiga redan om ett år. I denna snabba förändring är det viktigt med 
etablerade och ansvarsfulla riktlinjer, som säkerställer att arbetet sker på ett hållbart 
och etiskt korrekt sätt. 

Som medarbetare på Atria ska man känna till företagets riktlinjer och följa 
dem. Det handlar både om vad man får göra och vad man inte får göra, men 
också hur saker och ting ska göras. Detta är sammanfattat i Atrias uppförandekod 
som förnyades under 2019. Uppförandekoden innehåller etiska principer och 
den återspeglar också Atrias fyra arbetsprinciper (Atria Way of Work), som lyder: 
Vi utmanar för att vinna, Vi är kund- och konsumentfokuserade, Vi levererar alltid 
kvalitet och Vi är stolta över vårt arbete. I uppförandekoden finns även hänvisningar 
till Atrias policyer. 

Genom att följa Atrias uppförandekod och tillhörande policyer arbetar vi på ett 
ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt. De underlättar vårt dagliga beslutsfattande, vilket 
möjliggör att vi snabbare kan möta marknadens högt ställda krav och förväntningar. 
Som medarbetare på Atria är det en skyldighet att följa uppförandekoden och 
företagets policyer.

Målgrupp: Atrias medarbetare

Godkännande: Atrias uppförandekod är godkänd av Atrias styrelse.  
Dokumentet granskas årligen av Atrias hållbarhetsteam. 

Kärnpolicyer
• Administrativa  

principer och riktlinjer
• Koncernnivå
• Godkänd av styrelsen 

Operativa policyer
• Operativa principer  

och riktlinjer
• Koncernnivå
• Godkänd av vd Atria Plc 

Lokala policyer
• Kompletterande 

principer och riktlinjer
• Lokal nivå
• Godkänd av vd Atria 

Sweden

Atrias uppförandekod
• Etiska principer • Koncernnivå • Godkänd av styrelsen
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Vi bryr oss om vårt företag
Vi har en stark vilja att nå framgång och bryr oss om hur det sker. I arbetet med att bygga framgångsrikt  
företag följer vi alltid sunda och ansvarsfulla affärsmetoder samt gällande lagstiftning. 

Rättvis konkurrens 

Vi tror på rättvis och öppen konkurrens. Vi gör affärer i 
enlighet med principer om rättvis konkurrens och gällande 
lagstiftning. 

 » Konkurrenspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Mutor, korruption och bestickning

Vi tillåter inte någon form av mutor eller bestickning i vår 
verksamhet.
Vi tar inte emot eller ger mutor eller andra olämpliga för-
måner för ekonomisk eller verksamhetsmässig vinning. 

 » Policy mot mutor PCORE POLICY

Offentliggörande av information

Vi gör ansvarsfulla affärsbeslut. Vi sköter vår bokföring och 
redovisning enligt gällande lagstiftning för börsnoterade 
företag och enligt internationella redovisningsstandarder.

 » Informationspolicy PCORE POLICY

 » Investmentpolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 
 
 
 
 
 

 

Sekretessbelagd information
Vi betonar vikten av att skydda våra affärshemligheter och 
respekterar att andra parter, däribland kunder, leverantörer 
och konkurrenter, har konfidentiell information. Vi behand-
lar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi 
garanterar att sekretessbelagd information som vi besitter 
eller tar emot inte används illegalt eller delges obehöriga 
personer eller företag.

 » Insider-policy PCORE POLICY

 » Informationssäkerhetspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » GDPR-policy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Intressekonflikt

Vi förväntar oss att våra medarbetare agerar lojalt gente-
mot Atria. Vi kräver att de undviker personliga aktiviteter 
och ekonomiska intressen som kan stå i konflikt med deras 
ansvar gentemot Atria.  Vi godtar inte att medarbetare nytt-
jar sin ställning eller befattning för personlig vinning. 

 » Insider-policy PCORE POLICY

 » HR-policy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Riskhantering

Riskhantering är en viktig del av vår strategiska process,  
vid beslutsfattande och i våra operativa processer. Grund-
liga riskanalyser hjälper oss att skydda vår verksamhet 
medan vi tar till vara på nya möjligheter som uppstår i  
vår verksamhet eller på de marknader vi finns.  

 » Riskpolicy PCORE POLICY

 » Policy för beslutsfattande PCORE POLICY
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Vi bryr oss om våra intressenter
Det är i det dagliga samarbetet med våra intressenter som Atrias strategi förverkligas.  
Vi för en kontinuerlig dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse om  
deras behov och vi tar hänsyn till deras önskemål i vår verksamhet.

Medarbetare 

Våra medarbetare är företagets viktigaste tillgång och vår 
framgång är resultatet av deras kompetens och motivation. 
Vi bryr oss om våra medarbetares säkerhet, välbefinnande 
och personlig utveckling. 

Vi tror att välbefinnande skapas i fysiskt och mentalt 
säkra arbetsmiljöer, där grundläggande mänskliga rättig-
heter respekteras och där medarbetarna erbjuds rättvisa 
ersättningar och arbetstider som ger en bra balans mel-
lan arbetsliv och fritid. Vår arbetsmiljö ska vara säker och 
hälsosam. Vi kräver att våra medarbetare följer de riktlin-
jer som är avsedda för att bidra till välbefinnande och hög 
säkerhet.

Vi respekterar och stödjer internationellt erkända mänsk-
liga rättigheter och främjar införandet av dem i samtliga 
affärsområden.

 » HR-policy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Konsumenter och kunder 

Vi fokuserar starkt på våra konsumenters och kunders 
behov genom att arbeta efter vår vision, som lyder: ”Med 
passion och starka varumärken skapar vi inspirerande mat 
för varje tillfälle.”

Vi levererar kvalitet i allt vi gör. Vi är en trygg och tillförlit-
lig leverantör som erbjuder våra konsumenter och kunder 
säkra produkter 

Vi tillhandahåller korrekt produktinformation åt våra konsu-
menter och kunder. 

Vi värdesätter och upprätthåller starka kundsamarbeten. 

 » Livsmedelssäkerhet och -kvalitetpolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Marknadsförings- och kommunikationspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Varumärkespolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Aktieägare

Vi leder vår verksamhet i enlighet med internationellt 
erkända principer för god bolagsstyrning. Vårt mål är att 
generera ett långsiktigt och hållbart ekonomiskt värde åt 
företagets aktieägare och att ge dem tillgång till sannings-
enlig, aktuell och korrekt information om verksamheten. 

 » Statsgäldspolicy PCORE POLICY

 » Informationspolicy PCORE POLICY

 » Finsk kod för bolagsstyrning  
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Leverantörer och andra affärspartner 

Vi arbetar för att etablera ömsesidigt fördelaktiga relationer 
med våra affärspartner. 

Vi kräver att våra affärspartner efterlever lokal lagstiftning 
och tillämpliga internationella standarder. De ska även följa 
de etiska principer som beskrivs i Atrias uppförandekod för 
leverantörer. Dessutom förpliktar ett samarbete med Atria 
att möta de krav vi ställer på produkt- och servicekvalitet, 
rutiner och leveranser.

 » Atrias uppförandekod för leverantörer PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Atria sourcing policy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Prissättningspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Offentliga aktiviteter 

Vi bidrar positivt till lokalsamhällenas välmående, främst 
genom att erbjuda arbetstillfällen och betala skatt, men 
även genom att delta i utvecklingsprojekt som drivs av 
samhällsaktörer.  

Vi arbetar för att främja och skydda våra rättmätiga affär-
sintressen. Vi samarbetar med myndigheter och organisa-
tioner, för att utveckla lagstiftning och andra regelverk. Vi 
stödjer inte politiska partiers intressen. 

Vi deltar i samhällsdebatten för att främja hållbar livsmed-
elsproduktion och andra områden som är relevanta för 
vår verksamhet. Vi kommunicerar faktabaserat, interaktivt, 
transparent och ärligt.  

 » Marknadsförings- och kommunikationspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Antikorruptionspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y
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Vi bryr oss om miljön 
Vi har ett stort ansvar att värna om miljön och att använda naturresurser på ett hållbart sätt. Vi är engagerade  
i miljöfrågor och arbetar för att ständigt förbättra vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Det gör vi genom  
tydliga mål och aktiviteter i vårt hållbarhetsarbete. 

Vi samarbetar med experter för att bidra till att skydda mil-
jön, för att öka förståelsen i miljöfrågor och för att etablera 
bra arbetsmetoder. Vi ställer som krav att våra samarbets-
partner också arbetar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.  

 » Miljö- och energipolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Inköpspolicy PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

 » Atrias uppförandekod för leverantörer PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Efterlevnad 
Uppförandekoden och de tillhörande policyerna omfattar samtliga medarbetare i alla affärsområden inom  
Atriakoncernen. Medarbetarna utbildas för att arbeta i enligt med Atrias uppförandekod.

Är du som medarbetare osäker på hur uppförandekoden ska 
tolkas, ska du kontakta din chef eller Atrias juridiska avdel-
ning. Om du misstänker att det förekommer brott mot Atrias 
uppförandekod eller att företaget har utfört olagliga hand-
lingar ska du kontakta din chef. Överträdelser kan också rap-
porteras via e-post till compliance@atria.com eller via post 
till Atria Plc, Legal Affairs, P.O. Box 900, 60060 ATRIA.

Konsekvenser 
Brott mot Atrias uppförandekod kan innebära konsekvenser i 
form av uppsägning eller andra åtgärder. 
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Atria Oyj
Box 900, FI-60060 ATRIA

Tel. +358 204 728 111

www.atria.fi
www.atria.se

www.atriarussia.ru
www.atria.ee
www.atria.dk


