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UN Global Compact

FNs initiativ Global Compact bygger på tio principer som rör mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Dessa principer har anslutna företag 
accepterat att följa.

NOTE har varit medlem i UN Global 
Compact sedan 2011 och rapporterar 
årligen sin COP (Communication on 
Progress) till FN. 

Inom detta ramverk beskrivs koncernens 
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.

På nästkommande sidor följer en  
sammanfattning av NOTEs arbete  
med Global Compacts tio principer.
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Företagen ombeds 
att stödja och 
respektera
skydd för interna-
tionella mänskliga 
rättigheter inom 
den sfär som de 
kan påverka; och

NOTEs uppförandekod, som stödjer 
UN Global Compacts tio principer, har 
använts sedan 2006. NOTE eftersträ-
var att utveckla affärer med företag 
som har motsvarande ansvarstagande 
etiska regler. NOTE ska informera om 
och tydligt ta ställning för mänskliga 
rättigheter. NOTE ska alltid respektera 
mänskliga rättigheter och agera med 
noggrannhet för att undvika att bli 
involverade i kränkningar.

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. Ett nytt avtal har tecknats med en leverantör 
som accepterat NOTEs uppförandekod.

Revisioner har utförts hos strategiska leverantörer som accepterat 
NOTEs uppförandekod och UN Global Compacts tio principer. Vid 
dessa revisioner följs leverantörens ställningstagande upp samt deras 
arbete med mänskliga rättigheter gällande bland annat trakasserier, 
diskriminering och barnarbete. Pandemin har påverkat hur revisionerna 
genomförts. När det varit möjligt har revisionsteamen varit på plats hos 
leverantören, men revisioner har även genomförts digitalt. Kvalitets- 
och revisionsstandarder har granskats samt hur leverantörerna kom-
municerar miljö- och hållbarhetskrav i sina leverantörsled. Hos vissa är 
hållbarhetsarbetet nytt och där har både tydliga förbättringsmöjligheter 
och framsteg identifierats. Andra har kommit längre med till exempel 
försäkran om mänskliga rättigheter hos sina underleverantörer. Vid re-
visionerna har man inte funnit några avvikelser när det gäller mänskliga 
rättigheter. De få avvikelser som identifierats var relaterade till miljö- 
eller andra hållbarhetsmål samt att handlingsplaner eller aktiviteter 
saknades för att hantera identifierade risker och möjligheter.

Materialinköpen under 2021 påverkades i mycket hög grad av den  
pågående halvledarbristen på komponentmarknaden. För att mildra 
effekten av komponentbrist köptes en del material från nya distribu-
törer. De strategiska inköpen minskade till 47,2% (54% 2020), och 
påverkades till stor del även av förvärvet av iPRO som medförde att 
NOTE tog över ett antal nya leverantörer. 

Koncernens arbete med att dela hållbarhetsinformation har 
fortsatt under året genom den digitala interntidning som distribueras 
kontinuerligt inom koncernen. I stället för en julgåva till 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. 2021 lämnade NOTE bidrag till UNHCR.

Fortsätta att påverka leve-
rantörer att acceptera NOTEs 
uppförandekod, samt upp-
muntra kunder och leverantörer 
att ansluta sig till UN Global 
Compact eller stödja dess tio 
principer.

Löpande utföra uppfölj-
ning av NOTEs uppförandekod 
och UN Global Compacts 
tio principer vid leverantörs-
revisioner. Samtliga strate-
giska 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 samt att 
fortsätta att stötta erkända och 
väletablerade organisationer 
som arbetar för mänskliga 
rättigheter.
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försäkra sig om att 
deras eget företag 
inte är delaktiga i 
brott mot mänsk-
liga rättigheter.

NOTEs policy för mänskliga rättigheter 
och visselblåsarpolicy är implementerad 
i alla fabrikers verksamhetssystem. 
Visselblåsar funktionen säkerställer att 
eventuella ärenden kan anmälas ano-
nymt och hanteras på ett säkert sätt.

Arbetet med att internt säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår fortlöpande. Interna revisioner har genomförts i före-
taget 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. Intern och extern information har 
fortsatt genom olika möten, interntidning och utveckling av hemsida. 
Under året har en uppdatering av visselblåsarrutin och policy skett i 
enlighet med ny lagstiftning. Två visselblåsarärenden registrerades 
under året varav ett föranledde internutredning och efterföljande 
åtgärd. 

Vid leverantörsrevisioner har revisionsteamet inte funnit några 
avvikelser när det gäller mänskliga rättigheter. 

Fortsätta att arbeta för mänsk-
liga rättigheter internt och 
gentemot företagets externa 
intressenter genom att infor-
mera och fortsätta utveckla 
uppföljningsmetoder. 

Säkerställa att introduktions-
utbildning av nyanställda inne-
håller information om UN Global 
Compact och dess tio principer. 
Implementera arbetsmiljöstan-
dard ISO 45001 på resterande 
NOTE fabriker (fyra av nio har 
denna standard idag). 

Communication of Progress
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Företagen ombeds 
att upprätthålla 
föreningsfrihet 
och ett faktiskt 
erkännande av 
rätten till kollektiva 
förhandlingar;

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 merpar-
ten av fabrikerna. 

I NOTEs policy för mänskliga rättigheter  
beskrivs koncernens interna förhållningssätt  
gällande denna princip.

 Fyra av fabrikerna använder också 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. 

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår kontinuerligt.

NOTE har under året haft möten med kunder och leve-
rantörer där hållbarhetsaspekter och UN Global Compacts 
10 principer diskuterats. Leverantörsavtal har tecknats där 
NOTEs uppförandekod ingår. 

Uppföljande revisioner har utförts hos leverantörer 
som accepterat NOTEs uppförandekod och UN Global 
Compacts tio principer. Resultatet från revisionerna visar 
att leverantörerna följer aktuella lagar och förordningar. 
Läs mer om detta under resultat för princip 1. 

Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer är 
cirka 47,5% (54% 2020). 

NOTE har fortsatt arbeta med att reducera användandet 
av konfliktmineraler genom att assistera kunder vid ma-
terialval så att komponenter innehållande mineraler från 
konfliktområden kan elimineras vid produktdesign  
och uppstartsprojekt. 

Påverka leverantörer att ac-
ceptera NOTEs uppförandekod 
samt uppmuntra kunder och 
leverantörer att ansluta sig till 
UN Global Compact eller stödja 
dess tio principer.

Målet för koncernen är att 
alla tillverkningsenheter skall 
vara ISO 45001 certifierade 
2022. 

 Fortsätta att utföra uppfölj-
ning av NOTEs uppförandekod 
och UN Global Compacts tio 
principer vid leverantörsrevi-
sioner.

Öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och 
avtalsleverantörer med två 
procentenheter.
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avskaffande av alla 
former av tvångs-
arbete; 

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 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, varken fysiska eller psykiska. 
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avskaffande av 
barnarbete; och

NOTE följer aktuella lagar och förordningar kring 
barnarbete. NOTE anställer inte barn och samar-
betar inte med företag som använder barn som  
en del av sin arbetsstyrka.

I NOTEs policy för mänskliga rättigheter och 
uppförandekod beskrivs koncernens förhållnings-
sätt gällande denna princip.
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avskaffandet av 
diskriminering vid 
anställning och 
yrkesut övning.

NOTE ska vara en arbetsplats där alla medarbe-
tare har lika möjligheter att arbeta och utvecklas. 
Medarbetarnas specifika kompetens oavsett kön, 
etnicitet, sexuell läggning, funktions hinder, ålder 
och social bakgrund är en tillgång och bidrar till att 
driva företaget framåt.

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. 

Arbetsklimatet ska präglas av respekt och tole-
rans. Rapporteras fall av trakasserier eller mobbing 
ska koncernen genast vidta åtgärder. I bolagets 
mångfaldspolicy beskrivs hur nya styrelseledamöter 
skall tillsättas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

En koncerngemensam medarbetarundersökning har ge-
nomförts under året. Resultaten används i NOTEs framtida 
planerings- och utvecklingsarbete. Svarsfrekvensen var i år 
75% (75% 2020). Total poäng blev 76 jämfört med 74 för 
2021. Resultatet har förbättrats inom varje indexområde 
under 2021. Läs mer om detta på sida 17. Andelen kvinn-
liga chefer har minskat under 2021 till 29% (37% 2020). 
Två visselblåsarärenden registrerades under året varav ett 
föranledde internutredning och efterföljande åtgärd.

Genomföra en koncerngemen-
sam medarbetarundersök-
ning och använda resultaten 
i verksamhetens processer 
för ständiga förbättringar. 
Fortsätta certifieringen av 
alla koncernens fabriker enligt 
arbetsmiljöstandarden ISO 
45001.
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Företagen ombeds 
att stödja försiktig-
hetsprincipen vad 
gäller miljörisker;

Fabrikerna och koncernens inköpsbolag är miljö-
certifierade enligt ISO 14001 och genomgår både 
interna och externa revisioner. Årliga analyser 
genomförs för att identifiera miljörisker och ta 
fram handlingsplaner för att hantera identifierade 
risker. På fabrikerna drivs förbättringsprojekt och 
uppföljning sker av miljöpåverkande faktorer, som 
till exempel energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och avfall. Alla fabrikerna har miljömål som följs 
upp regelbundet.

NOTE strävar efter att öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och andra avtalsleveran-
törer. NOTE har bra insikt i dessa leverantörers 
miljöarbete och kan verka för att de utvecklar och 
förbättrar sig inom miljöområdet.

Under 2021 påbörjades arbetet med att samla in föregående års 
CO2 data. Pandemin som pågick påverkade, helt eller delvis, vissa 
fabrikers drift utifrån lokala lagar och kopplade till Covidrestriktio-
nerna. Kartläggningen av utsläppskällor (direkta och indirekta) visade 
att fabrikerna har få direkta utsläppskällor. Direkta utsläpp kommer 
till exempel från ett antal företagsägda fordon som helt eller delvis 
drivs av fossila bränslen samt köksutrustning vid fabriken i Kina 
som drivs med diesel. NOTEs maskiner och produktionsutrustning drivs 
uteslutande av el och generar inga direkta utsläpp. Indirekta källor är 
förbrukad el och fjärrvärme. En omställning sker från fossil till förnybar 
energi i koncernen. Utbudet av förnybar el varierar beroende på land. 
Under året var 72% av den inköpta elektriciteten förnybar (56% 2020). 
Ytterligare CO2 data har samlats in gällande frakter av sålda produkter 
och inköpt material. 

 Ytterligare selektivlödmaskiner har installerats, därigenom har 
slagget från tenn fortsatt att minska. Återvinningen av slagg från 
våglödningsprocessen har fortsatt och sker vid vissa fabriker lokalt 
genom oxidpressning innan den skickas i väg för ytterligare återvin-
ning. Under 2021 återvanns 72% av genererat avfall.

Fabrikerna arbetar utifrån sina respektive mål och förutsätt-
ningar inom miljöområdet. Olika lokala initiativ pågår för att 
minska energianvändningen och övergå till en än mer klimatvänlig 
produktion. Bland annat har glödlampor och lysrör bytts ut mot 
LED-belysning för att spara energi. 

Allt fler företagsägda fordon, som bilar och truckar, byts ut till 
helt eller delvis eldrivna. Flera fabriker har installerat laddstolpar 
för att underlätta laddning av elbilar för personal och besökare. 
En fabrik har installerat solceller vars genererade elektricitet driver 
bland annat fabrikens laddstolpar. 

Anställda uppmanas att minimera pappersanvändning, släcka 
lampor och stänga av utrustning efter sig. Installerade timers hjäl-
per till att stänga ner maskiner och utrustning som inte används.

En REACH-policy beskriver hur NOTE arbetar med att följa EU-
direktivet gällande hantering av kemikalier. Policyn finns i sin helhet 
på hemsidan. Vid behov assisteras kunder att välja miljövänligare 
kemikalier eller att ta reda på komponenters kemikaliestatus. 

Uppföljande revisioner har utförts hos leverantörer, och resulta-
tet visar att de följer aktuella lagar och förordningar. De avvikelser 
som identifierades var relaterade till leverantörernas miljö- och 
hållbarhetsmål. Handlingsplaner eller aktiviteter saknades hos 
vissa för att hantera identifierade risker eller möjligheter. Vid 
verifieringen av strategiska leverantörer och deras arbete i enlig-
het med ISO 9001 och ISO 14001 noterades en avvikelse. En 
strategisk leverantör förlorade sin ISO 14001-certifiering och därav 
reducerades dess leverantörsranking av företaget. 

Fortsätta arbetet med 
att bedriva en CO2 
neutral produktion. Ställa 
krav på mer miljövän-
liga transporter och 
tydligare redovisning från 
transportörer av deras 
CO2 avtryck. Fortsätta 
att mäta och minska 
mängden avfall samt öka 
andelen återvunnet avfall. 
Fortsätta att investera i 
mer energieffektiv teknik. 

Använda miljövänlig 
el som kommer från sol, 
vind, vatten och biogas 
där så är tillgängligt på 
marknaden. 

Fortsätta att utföra 
uppföljning av NOTEs 
uppförandekod och UN 
Global Compacts tio prin-
ciper vid leverantörsrevi-
sioner samt fortsätta dela 
information och lärdomar 
med kunder gällande 
dessa principer. 

Öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer 
och avtalsleverantörer 
med två procentenheter.
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ta initiativ för att 
främja större miljö-
mässigt ansvarsta-
gande;  
och

NOTEs produktion skall vara koldioxidneutral. 
Detta sker genom att minimera direkta och indi-
rekta utsläpp samt genom att bidra till erkända 
klimatkompenseringsprojekt. Projekten är verifie-
rade av en oberoende standard och kontrollerade 
av en tredje part. 

Fabrikerna samt koncernens inköpsbolag är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och genomgår 
både interna och externa revisioner. NOTE arbetar 
kontinuerligt med att utveckla riktlinjer och meto-
der med syfte att minimera koncernens negativa 
miljöpåverkan. Medarbetarna uppmuntras att 
delta i denna utveckling genom att bidra med 
förbättringsförslag.

P
R

IN
C

IP
 9

uppmuntra utveck-
ling och spridning av 
miljövänlig teknik.

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 tillverkningsme-
toder och komponenter som är mer miljövänliga. 
Miljöriskbedömningar görs vid införande av ny ut-
rustning, teknik och logistiklösningar. Erfarenheter 
delas mellan fabrikerna i koncernen.

Miljörisker 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 avtalsleveran-
törer. NOTE har bra insikt i dessa leverantörers 
miljöarbete och kan verka för att de utvecklar och 
förbättrar sig inom miljöområdet.
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Under 2021 har vi tagit ett viktigt beslut att bedriva en koldioxidneutral 
produktion. Detta tillsammans med ett stärkt fokus på en bra arbets-
miljö, känns väldigt positivt och i linje med UN Globals tio principer.

Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef

BEKÄMPNING AV KORRUPTION
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Företag bör motar-
beta alla former av 
korruption, inklusive 
utpressning och 
bestickning.

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Com-
pacts tio principer, har använts sedan 2006.

NOTE har en antikorruptionspolicy samt en vissel-
blåsarpolicy och -rutin, vilka är implementerade i alla 
fabrikers verksamhetssystem.

Medarbetarna uppmanas att ta avstånd mot all 
form 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 attestru-
tiner ändamålsenliga för verksamheten.

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår kontinuerligt. I företagets antikorruptionspolicy 
beskrivs hur ansvarsfördelningen ser ut, att internkontroll 
bedrivs, samt att en visselblåsarrutin finns. Företagets vis-
selblåsarpolicy och -rutin har under året uppdaterats i enlighet 
med ny lagstiftning. Två ärenden har registrerats under året, 
varav ett ledde till åtgärd. 

Kunder och leverantörer har uppmuntrats att ansluta sig till 
eller stödja UN Global Compact och dess tio principer.  
Under året har ett leverantörsavtal tecknats, som inkluderar att 
leverantören accepterat att följa NOTEs uppförandekod. Uppföl-
jande revisioner av kontrakterade leverantörer har utförts enligt 
fastställd revisionsplan. Dessa leverantörer har sedan tidigare 
accepterat NOTEs uppförandekod och UN Global Compacts tio 
principer. Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna 
följer aktuella lagar och förordningar avseende antikorruption. 

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 
upp följ ning av NOTEs 
uppförande kod och UN 
Global Compacts tio prin-
ciper vid leverantörsrevi-
sioner. Fortsätta att följa 
upp och hantera inkomna 
vissel blåsarärenden.




