UN Global Compact
NOTE är sedan 2011 anslutet till Global Compact. Global Compact bildades på uppmaning av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid ”World Economic Forum”
i Davos. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.
Global Compacts tio principer
Global Compact har sammanställt tio
principer som rör mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och bekämpning av
korruption. Dessa principer har anslutna
företag accepterat att följa.
NOTE rapporterar årligen sin COP
(Communication on Progress) till FN.
Inom detta ramverk beskrivs det
hållbarhetsarbete som bedrivs inom
koncernen och med externa intressenter.
Där beskrivs tillvägagångssätt, resultat
och mål. NOTE har valt att vara medlem
på nivån ”Participant”. Varje år bidrar
NOTE till UN Global Compact utifrån den
omsättning som NOTE har.
NOTEs uppförandekod bygger på
Global Compact och finns i sin helhet på
hemsidan, www.note-ems.com. Nedan
följer en sammanfattning av fabrikernas
genomförda och framåtriktade arbete
kring Global Compacts principer.
Communication of Progress
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Avtal har tecknats med ytterligare sex strategiska och
avtalsleverantörer (tre stycken 2019) som accepterat
NOTEs uppförandekod eller som har en egen liknande.
Uppföljande revisioner har utförts hos 14
stycken leverantörer (24 stycken 2019) som
tidigare accepterat NOTEs uppförandekod och UN
Global Compacts tio principer. Det formulär som
används vid leverantörsrevisioner innehåller frågor
angående mänskliga rättigheter. Under året har en
interntidning skapats som förmedlar information
inom hållbarhetsområdet. I den ingick information
om NOTEs uppförandekod samt policy för mänskliga
rättigheter. Riktad information har getts internt samt att
presentationsmaterial har uppdaterats med information
om Global Compacts tio principer.
Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer
är cirka 54% (56% 2019).
Istället för en julgåva till våra kunder och leverantörer
så har NOTE, i likhet med tidigare år, valt att skänka
motsvarande summa till en organisation som verkar för
en bättre värld. I år lämnade NOTE bidrag till UNHCR.
MÅL 2021

Fortsätta att påverka leverantörer att acceptera NOTEs
uppförandekod, samt uppmuntra kunder och leverantörer
att ansluta sig till UN Global Compact eller stödja dess
tio principer.
Löpande utföra uppföljning av NOTEs uppförandekod
och UN Global Compacts tio principer vid
leverantörsrevisioner. Samtliga strategiska leverantörer
skall vara godkända i enlighet med NOTEs hållbarhetskrav
och acceptera NOTEs Code of Conduct eller ha en egen
likvärdig.
Öka andelen inköp från strategiska leverantörer och
avtalsleverantörer med två procentenheter.
PRINCIP 2: FÖRETAGEN OMBEDS ATT FÖRSÄKRA SIG
OM ATT DERAS EGET FÖRETAG INTE ÄR DELAKTIGA
I BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
NOTEs policy för mänskliga rättigheter är
implementerad i alla fabrikers verksamhetssystem.
NOTEs visselblåsarfunktion är implementerad på alla
NOTEs bolag.
PRINCIP 1: FÖRETAGEN OMBEDS ATT STÖDJA
OCH RESPEKTERA SKYDD FÖR INTERNATIONELLA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM DEN SFÄR
SOM DE KAN PÅVERKA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006. NOTE eftersträvar
att utveckla affärer med företag som har motsvarande
ansvarstagande etiska regler. NOTE ska informera om
och tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter.
RESULTAT 2020

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs
uppförandekod pågår kontinuerligt.
NOTE har under året uppmuntrat befintliga och nya
kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja
UN Global Compact genom att kommunicera
betydelsen av dessa frågor vid möten och revisioner.

RESULTAT 2020

Arbetet med att internt säkerställa efterlevnaden av
NOTEs uppförandekod pågår fortlöpande. Interna
revisioner har gjorts för att kontrollera att aktuella
policyer, lagar och förordningar följs.
NOTE har under året haft efterfrågan av
materialanalyser från kunder och har fortsatt att arbeta
med att reducera användandet av konfliktmineraler
genom att assistera kunderna vid materialval så
att denna typ av material undviks. Under året har
en interntidning skapats som förmedlar information
inom hållbarhetsområdet. I den ingick information
om NOTEs uppförandekod samt policy för mänskliga
rättigheter. Riktad information har getts internt samt att
presentationsmaterial har uppdaterats med information
om Global Compacts tio principer.
Ett visselblåsarärende föranledde internutredning
och efterföljande åtgärd.

MÅL 2021

Fortsätta att arbeta för mänskliga rättigheter internt och
gentemot företagets intressenter genom att informera och
utveckla metoder för uppföljning.

ARBETSRÄTT

PRINCIP 3: FÖRETAGEN OMBEDS ATT UPPRÄTTHÅLLA
FÖRENINGSFRIHET OCH ETT FAKTISKT ERKÄNNANDE
AV RÄTTEN TILL KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGAR
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
Alla NOTEs anställda har rätt till kollektiva
förhandlingar, samt att bilda och ansluta sig till
fackföreningar. Det finns kollektivavtal på merparten
av fabrikerna.
I NOTEs policy för mänskliga rättigheter beskrivs
koncernens interna förhållningssätt gällande denna princip.
Fyra av fabrikerna använder också OHSAS 18001/ISO
45001 som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande,
global och verifierbar standard inom området arbetsmiljö,
där granskning och certifiering utförs av en utomstående
part.
RESULTAT 2020

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs
uppförandekod pågår kontinuerligt.
NOTE har under året uppmuntrat befintliga och nya
kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja UN
Global Compact genom att kommunicera betydelsen av
dessa frågor.
En fjärde fabrik har anslutit sig till
arbetsmiljöstandarden ISO 45001 (tidigare OHSAS
18001) och certifierades under 2020.
Avtal har tecknats med ytterligare sex strategiska eller
avtalsleverantörer (tre stycken 2019) som accepterat
NOTEs uppförandekod eller som har en egen liknande.
Uppföljande revisioner har utförts hos 14 leverantörer
(24 stycken 2019) som tidigare accepterat NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer.
Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna följer
aktuella lagar och förordningar.
Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer
är cirka 54% (56% 2019).
NOTE har fortsatt arbeta med att reducera
användandet av konfliktmineraler genom att assistera
kunder vid materialval så att komponenter innehållande
mineraler från konfliktområden kan elimineras vid
produktdesign och uppstartsprojekt.
MÅL 2021

Påverka leverantörer att acceptera NOTEs uppförandekod
samt uppmuntra kunder och leverantörer att ansluta sig
till UN Global Compact eller stödja dess tio principer.
Ytterligare minst en fabrik certifieras i enlighet med
arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Målet för koncernen
är att alla tillverkningsenheter skall vara ISO 45001
certifierade senast 2022.
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Fortsätta att utföra uppföljning av NOTEs uppförandekod
och UN Global Compacts tio principer
vid leverantörsrevisioner.
Öka andelen inköp från strategiska leverantörer och
avtalsleverantörer med två procentenheter.

PRINCIP 4: FÖRETAGEN OMBEDS ATT UPPRÄTTHÅLLA
AVSKAFFANDET AV ALLA FORMER AV TVÅNGSARBETE
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
Som en del av NOTEs affärsprinciper ska NOTEs
samt dess kunders och leverantörers medarbetare ingå
anställning och kontrakt av egen fri vilja.
Fyra av fabrikerna använder också OHSAS 18001/ISO
45001 som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande,
global och verifierbar standard inom området arbetsmiljö,
där granskning och certifiering utförs av en utomstående
part.
Enligt NOTEs policy för mänskliga rättigheter ska
anställning i företaget alltid ske frivilligt. Därtill ska
arbetet alltid utföras utan tvång eller trakasserier,
vare sig fysiska eller psykiska.
RESULTAT 2020 OCH MÅL 2021

Samma som för Princip 3.
Samma som
för Princip
3.
PRINCIP
5: FÖRETAGEN
OMBEDS ATT
UPPRÄTTHÅLLA AVSKAFFANDET AV BARNARBETE

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
NOTE följer aktuella lagar och förordningar kring
barnarbete. NOTE anställer inte barn och samarbetar
inte med företag som använder barn som en del av sin
arbetsstyrka.
Fyra av fabrikerna använder också OHSAS 18001/ISO
45001 som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande,
global och verifierbar standard inom området arbetsmiljö,
där granskning och certifiering utförs av en utomstående
part.
I NOTEs policy för mänskliga rättigheter beskrivs
koncernens förhållningssätt gällande denna princip.

ska koncernen genast vidta åtgärder. I bolagets
mångfaldspolicy beskrivs hur nya styrelseledamöter skall
tillsättas utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Fyra av fabrikerna använder också OHSAS 18001/ISO
45001 som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande,
global och verifierbar standard inom området arbetsmiljö,
där granskning och certifiering utförs av en utomstående
part.
RESULTAT 2020

En koncerngemensam medarbetarundersökning har
genomförts under året. Resultaten används i NOTEs
framtida planerings- och utvecklingsarbete.
Ett visselblåsarärende har under 2020 föranlett en
internutredning samt efterföljande åtgärder.
Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs
uppförandekod pågår kontinuerligt.
NOTE har under året uppmuntrat befintliga och nya
kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja UN
Global Compact genom att kommunicera betydelsen av
dessa frågor vid möten och revisioner.
Avtal har tecknats med ytterligare sex strategiska eller
avtalsleverantörer (tre stycken 2019) som accepterat
NOTEs uppförandekod eller som har en egen liknande.
Uppföljande revisioner har utförts hos 14 leverantörer
(24 stycken 2019) som tidigare accepterat NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer.
Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna följer
aktuella lagar och förordningar.
Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer
är cirka 54% (56% 2019).
MÅL 2021

Genomföra en koncerngemensam
medarbetarundersökning och använda resultaten i
verksamhetens processer.
Påverka leverantörer att acceptera NOTEs
uppförandekod samt uppmuntra kunder och leverantörer
att ansluta sig till UN Global Compact eller stödja dess
tio principer.
Fortsätta arbetet med att utföra uppföljning av NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer vid
leverantörsrevisioner.
Öka andelen inköp från strategiska leverantörer och
avtalsleverantörer med två procentenheter.

MILJÖ

RESULTAT 2020 OCH MÅL 2021

Samma som för Princip 3.
PRINCIP 6: FÖRETAGEN OMBEDS ATT
UPPRÄTTHÅLLA AVSKAFFANDET AV DISKRIMINERING
VID ANSTÄLLNING OCH YRKESUTÖVNING
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
NOTE tror på en arbetsplats där alla medarbetare har
lika möjligheter att arbeta och utvecklas. NOTE ser och
drar nytta av medarbetarnas specifika kompetens och
utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, sexuell
läggning, funktionshinder, ålder och social bakgrund.
Jämlikhetspolicyn beskriver företagets principer för
jämlikhet och mångfald, vilket uppmuntras i alla delar
av verksamheten. Företaget eftersträvar jämlikhet när
det gäller såväl anställnings- och arbetsvillkor som
utvecklingsmöjligheter. Vid rekryteringar eftersträvas
mångfald. Arbetsklimatet ska präglas av respekt och
tolerans. Rapporteras fall av trakasserier eller mobbing
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PRINCIP 7: FÖRETAGEN OMBEDS ATT STÖDJA
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN VAD GÄLLER MILJÖRISKER
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
Fabrikerna är miljöcertifierade för ISO 14001 och
genomgår både interna och externa revisioner.
På fabrikerna drivs förbättringsprojekt inom miljöområdet
och mätning sker av en rad miljöpåverkande faktorer,
såsom elektronikskrot, energiförbrukning och transporter.
Alla fabrikerna har miljömål som följs upp regelbundet.
NOTE strävar efter att öka andelen inköp från
strategiska leverantörer och andra avtalsleverantörer.
NOTE har bra insikt i dessa leverantörers miljöarbete
och kan verka för att de utvecklar och förbättrar sig inom
miljöområdet.

RESULTAT 2020

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs
uppförandekod pågår kontinuerligt.
Fler selektivlödmaskiner har installerats. Därigenom
har slagg från tenn minskat, och på så sätt har en mer
miljövänlig process än tidigare uppnåtts. Återvinningen av
slagg från våglödningsprocessen har förbättrats och sker
vid vissa fabriker lokalt genom oxidpressning innan den
skickas iväg för ytterligare återvinning.
Fabrikerna arbetar utifrån sina respektive mål och
förutsättningar inom miljöområdet. Många olika initiativ
pågår, bland annat har arbetsbelysning i fabrikerna helt
eller delvis bytts ut mot LED-belysning för att spara
energi. Timers finns på vissa fabriker för att säkerställa
att lampor inte lyser i onödan och att maskiner stängs av.
Elhybrider används som tjänstebilar och på vissa fabriker
har elladdstolpar installerats för att underlätta laddning.
Samåkning samt att ta sig till och från arbetet via cykel
eller kommunalt uppmuntras även. Anställda uppmanas
att minimera pappersanvändning, släcka lampor och
stänga av utrustning efter sig.
NOTE-koncernens senast tillkomna fabrik i Windsor
miljöcertifierades enligt ISO 14001 under året. Även
koncernens inköpsbolag har miljöcertifierats enligt ISO
14001.
En REACH-EU regulation policy beskriver hur NOTE
arbetar för att följa EU-bestämmelsen gällande hantering
av kemikalier. Policyn finns i sin helhet på hemsidan.
NOTE har under året uppmuntrat befintliga och nya
kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja UN
Global Compact genom att kommunicera betydelsen av
dessa frågor.
Avtal har tecknats med ytterligare sex strategiska eller
avtalsleverantörer (tre stycken 2019) som accepterat
NOTEs uppförandekod eller som har en egen liknande.
Uppföljande revisioner har utförts hos 14 leverantörer
(24 stycken 2019) som tidigare accepterat NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer.
Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna följer
aktuella lagar och förordningar.
Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer
är cirka 54% (56% 2019).
MÅL 2021

Fortsätta utvecklingen mot en än mer miljömässig
produktion och ställa krav på mer miljövänliga
transporter. Fortsätta att minska mängden avfall.
Investera i miljövänlig teknik som exempelvis solceller
för driva laddstolpar, arbeta för biologisk mångfald och
minska vattenförbrukning.
Implementera miljövänlig el som kommer från sol, vind,
vatten och biogas på fler fabriker där så är möjligt.
Påverka leverantörer att acceptera NOTEs
uppförandekod samt uppmuntra kunder och leverantörer
att ansluta sig till UN Global Compact eller stödja dess
tio principer.
Fortsätta att utföra uppföljning av NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer vid
leverantörsrevisioner.
Öka andelen inköp från strategiska leverantörer och
avtalsleverantörer med två procentenheter.

PRINCIP 8: FÖRETAGEN OMBEDS ATT TA INITIATIV FÖR
ATT FRÄMJA STÖRRE MILJÖMÄSSIGT ANSVARSTAGANDE
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
Fabrikerna är miljöcertifierade för ISO 14001 och
genomgår både interna och externa revisioner.
NOTE arbetar aktivt med att utveckla riktlinjer och
metoder med syfte att minimera koncernens negativa

miljöpåverkan. Medarbetarna uppmuntras att delta i
denna utveckling.
NOTE strävar efter att öka andelen inköp från
strategiska leverantörer och andra avtalsleverantörer.
NOTE har bra insikt i dessa leverantörers miljöarbete
och kan verka för att de utvecklar och förbättrar sig inom
miljöområdet.
RESULTAT 2020 OCH MÅL 2021

Samma som för Princip 7.

av korruption, utpressning och bestickning. Samtidigt
förväntas motsvarande förhållningssätt från såväl kunder
som leverantörer. NOTE accepterar inga gåvor, vare sig
till kunder eller från leverantörer, annat än saker av lägre
värde.
NOTEs inköpspolicy föreskriver bland annat att mutor
och bestickningar är förbjudna samt att inköp ska
hanteras enligt etiska regler.
NOTE har koncernövergripande och lokala attestrutiner
ändamålsenliga för verksamheten.

ANDEL INKÖP FRÅN STRATEGISKA LEVERANTÖRER*
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RESULTAT 2020
PRINCIP 9: FÖRETAGEN OMBEDS ATT UPPMUNTRA
UTVECKLING OCH SPRIDNING AV MILJÖVÄNLIG TEKNIK
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
Fabrikerna är miljöcertifierade för ISO 14001 och
genomgår både interna och externa revisioner.
NOTE har en positiv syn på utveckling av
miljöteknik och söker aktivt nya tillverkningsmetoder
och komponenter som är mer miljövänliga.
Miljöriskbedömningar görs vid införande av ny utrustning,
teknik och logistiklösningar. Erfarenheter delas mellan
fabrikerna i koncernen.
Ett miljöperspektiv beaktas tillsammans med kunderna
vid produktionsanpassning av produkter.
En databas används för identifikation av RoHS, Reach
och konfliktmineraler i komponenter.
NOTE strävar efter att öka andelen inköp från
strategiska leverantörer och andra avtalsleverantörer.
NOTE har bra insikt i dessa leverantörers miljöarbete
och kan verka för att de utvecklar och förbättrar sig inom
miljöområdet.
RESULTAT 2020 OCH MÅL 2021

Samma som för Princip 7.

Ett aktivt arbete med att säkerställa efterlevnaden av
NOTEs uppförandekod pågår kontinuerligt.
Ett ärende angående misstänkt korruption har
rapporterats via visselblåsarrutinen och förebyggande
åtgärder har vidtagits.
NOTE har under året uppmuntrat befintliga och nya
kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja
UN Global Compact genom att kommunicera betydelsen
av dessa frågor.
Avtal har tecknats med ytterligare sex strategiska eller
avtalsleverantörer (tre stycken 2019) som accepterat
NOTEs uppförandekod eller som har en egen liknande.
Uppföljande revisioner har utförts hos 14 leverantörer
(24 stycken 2019) som tidigare accepterat NOTEs
uppförandekod och UN Global Compacts tio principer.
Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna följer
aktuella lagar och förordningar avseende antikorruption.
Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer är
cirka 54% (56% 2019).
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*I SPÅREN AV PANDEMIN 2020 SÅ FÖRÄNDRADES VÅR AFFÄR
FÖR FLERA FABRIKER. DETTA PÅVERKADE DE STRATEGISKA
INKÖPEN UNDER 2020.

MÅL 2021

Påverka leverantörer att acceptera NOTEs uppförandekod
samt uppmuntra kunder och leverantörer att ansluta sig
till UN Global Compact eller stödja dess tio principer.
Löpande utföra uppföljning av NOTEs uppförandekod
och UN Global Compacts tio principer vid
leverantörsrevisioner.
Öka andelen inköp från strategiska leverantörer och
avtalsleverantörer med två procentenheter.
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PRINCIP 10: FÖRETAGEN BÖR MOTARBETA ALLA
FORMER AV KORRUPTION, INKLUSIVE
UTPRESSNING OCH BESTICKNING
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Compacts
tio principer, har använts sedan 2006.
NOTE har en antikorruptionspolicy samt en
visselblåsarpolicy och rutin vilken är implementerad i alla
fabrikers verksamhetssystem.
Medarbetarna uppmanas att kraftigt motarbeta all form
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Vår omvärld förändras och vi med den. UN Global Compact och
dess tio principer utgör en bra bas för vårt hållbarhetsarbete
och vägleder oss i vår utveckling som hållbart företag. I vår Communication of Progress beskrivs vad NOTE gör för att bidra till en
bättre omvärld.
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef
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