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Alwex skall uppfattas som ett av Sveriges ledande 

fristående transport- och logistikföretag. 
 
Alwex erbjuder via våra delägare och samarbetspartners ett brett utbud inom transport, logistik och ent-
reprenad som tillgodoser marknadens förväntningar på kvalitet, personlig service, effektivitet och miljö-

ansvar. 
 

Att följa gällande lagstiftning och andra relevanta direktiv är för oss ett minimikrav. Genom ett aktivt före-
byggande förbättringsarbete ex. via förbättringsförslag, revisioner, riskbedömningar och ett öppet arbets-
klimat skall ständiga förbättringar ske för att minska påverkan på vår omgivning, samtidigt som kundnöjd-

heten ökar. Alwex är medlem i Fair Transport genom Sveriges Åkeriföretag - för sunda transporter. 

Uppförandekod 
De tio principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot 
korruption.  
 

Principerna innefattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption: 
 

 Personer som tillverkar produkter och utför tjänster i Alwex regi ska respekteras i sin yrkes-
utövning och inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, 
religion eller politiska åsikt. 

 Att följa lagstiftning och andra relevanta direktiv enligt ovan punkt är för Alwex-personal ett 
minimikrav. 

 Föreningsfrihet och engagemang i facklig verksamhet utgör en självklar rättighet för Alwex-
personal. 

 Ingen form utav tvångsarbete förekommer eller får förekomma på Alwex. 
 Alwex leverantörer ska följa FNs barnkonvention där barnarbete är oacceptabelt. 
 Alwex-koncernens delägare samt leverantörer av produkter och tjänster ska följa mark-

nadsmässiga villkor avseende arbetstid och lön. 
 Alwex skall uppfattas ligga i framkant i miljöfrågor genom att vara ett av de bästa alternati-

ven för miljön.  
 Vårt miljöarbete skall fokuseras på att minimera användningen av fossila bränslen och de 

utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid. 
 Alwex vill uppmuntra till hållbar utveckling inom transport och logistik. 
 Alwex vill motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning/ mu-

tor. 
 
Antagen av  
 
 
 
Mats Lundmark, VD 
Alwex Transport AB 
 
 
Jag har tagit del av Alwex-koncernens Uppförandekod enligt ovan och jag godkänner härmed den i sin helhet:  
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Datum och underskrift  
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