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1 Innledning 

Knowits bedriftskultur bygger på grunnleggende verdier om et bærekraftig samfunn. Den blir til i 
møtet mellom ansvarsbevisste ledere og ansatte og bygger på respekt for menneskets verdi og 
verdighet, åpenhet og ærlighet. I dette dokumentet beskriver vi hva dette innebærer i praksis i våre 
relasjoner med ulike leverandører.  

2 Grunnleggende krav 

Knowit følger de lover og forskrifter som gjelder i landene vi har virksomhet i, og vi krever at 
leverandørene gjør det samme. 

Knowits retningslinjer gjenspeiler de ti prinsippene i FNs Global Compact, som omfatter prinsipper 
om menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon rettet mot bedrifter. 
Prinsippene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner om 
menneskerettigheter i arbeidslivet, Rio-deklarasjonen og FNs konvensjon mot korrupsjon.  

Vi stiller følgende krav til leverandørene våre, selv om det skulle innebære at noen krav er 
strengere enn det loven krever i det aktuelle landet: 

 Leverandørene våre skal akseptere hver enkelt arbeidstakers rett til å være medlem i en 
fagforening og bli representert i kollektive forhandlinger. Ingen arbeidstaker som benytter 
seg av denne muligheten, skal diskrimineres. 

 Leverandørene våre kan bare gi gaver eller tilby tjenester innen for rammen for god 
yrkespraksis og under forutsetning av at de holdes innenfor lovens rammer på de 
markedene hvor Knowit og leverandøren har virksomhet. 

 Vi aksepterer ikke leverandører som benytter seg av barnearbeid, slavearbeid, 
gjeldsarbeid eller tvangsarbeid. 

 Leverandørene våre skal arbeide aktivt for en likestilt og ikke-diskriminerende 
rekrutteringsprosess og arbeidsplass.  

 Leverandørene våre skal tilby ansettelsesvilkår som er tilpasset de markedene hvor di 
driver virksomhet, og de skal alltid betale minst lovfestet minstelønn i de landene hvor 
denne ordningen er etablert. Alle ansatte hos leverandøren skal ha en gyldig 
ansettelsesavtale. 

 Leverandørene våre skal jobbe for å sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. 

Leverandørene som Knowit benytter seg av, skal arbeide i tråd med samme grunnleggende 
verdier som Knowit. Dette sikres ved at Knowit velger sine leverandører som basert på en 
evaluering hvor Knowit kan fastslå at er i samsvar med Knowit Group Supplier Code of Conduct. 
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Knowit kan også sikre dette ved at leverandøren gjennom avtale forplikter seg til å følge Knowit 
Group Supplier Code of Conduct. 

Noen av Knowits leverandører er også kunde hos Knowit. Dersom Knowit velger bort en 
leverandør med henvisning til Knowit Group Supplier Code of Conduct, velger vi normalt også bort 
samme selskap som kunde. 

3 Bærekraft og miljø 

Knowits miljøarbeid er en integrert del av Knowits arbeid for bærekraft. Vår visjon er å skape et 
bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. For oss betyr dette at 
bærekrafts- og miljøperspektiver er viktige og en naturlig del i dialogen med medarbeiderne våre, 
kundene, partnere og eiere. 

Målet vårt er å øke kunnskapen om miljøpåvirkning både internt og hos leverandørene våre.   

Knowit jobber kontinuerlig med å forbedre miljøarbeidet og skape forutsetninger og incentiver for 
at medarbeiderne våre skal velge klimasmarte alternativer. Dette skjer gjennom å fastsette og 
etterleve retningslinjer for innkjøp og reise samt i utviklingen av interne rutiner og prosesser. Vi 
etterstreber å alltid bidra med innsikt og tydelige anbefalinger i kundeoppdragene våre. 

Knowit har vært et klimanøytralt selskap siden 1.1.2019.  

Knowit velger først og fremst leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden og 
som utfører bærekraftsarbeid i tråd med Knowits bærekraftsarbeid.  

4 Eiendeler og informasjon 

Knowits leverandører skal beskytte Knowits og kundens materielle og immaterielle eiendeler. 
Eiendelene kan eies av Knowit, være utviklet av Knowit for kundens regning eller være gitt av 
kunden. Uansett hvilken type eiendel det dreier seg om, skal den beskyttes på samme måte.   

Du finner mer informasjon i Knowits Informasjonssikkerhetspolicy. 

Ved mistanke om en sikkerhetshendelse, uansett om det gjelder materielle eller immaterielle 
eiendeler, skal Knowits servicedesk varsles snarest (via Knowits telefonnummer  
08 700 66 00). 
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5 Etterlevelse og rapportering 

Knowits leverandører skal sikre at alle kravene i Knowit Group Supplier Code of Conduct 
overholdes og etterleves både innenfor rammene av sin egen virksomhet og av sine direkte 
leverandører. 

Leverandøren skal på eget initiativ rapportere inn eventuelle brudd på Knowit Group Supplier 
Code of Conduct gjennom å kontakte bestilleren i Knowits organisasjon eller gjennom å sende en 
mail til info@knowit.se.  

Vi måler antall rapporterte brudd på Knowit Group Supplier Code of Conduct per år. 

Leverandøren skal gi Knowit tilgang til leverandørens lokaler og/eller personal dersom Knowit 
ønsker å inspisere leverandørens virksomhet for å sikre at denne oppfyller kravene i Knowit Group 
Supplier Code of Conduct. 

Handlinger som er i strid med Knowit Group Supplier Code of Conduct, vil umiddelbart tas tak i og 
kan også bli gjenstand for tiltak og oppfølging, alternativt oppsigelse av leverandøravtalen. Hvis 
bruddet på Knowit Group Supplier Code of Conduct er grovt, skal leverandøravtalen sies opp uten 
hensyn til eventuell oppsigelsestid eller vilkår for kompensasjon overfor leverandøren ved tidlig 
oppsigelse. 

 


