
   

Hexatronic Group –   
Modern Slavery Act Statement 
 
Detta yttrande har utarbetats i enlighet med Storbritanniens Modern Slavery Act 2015. Det beskriver 
de åtgärder som Hexatronic Group (”Hexatronic”) har vidtagit under räkenskapsåret 2020 för att 
förhindra modernt slaveri inom sin verksamhet och leverantörskedja. 
 
Vårt ställningstagande 
Hexatronic åtar sig att förhindra alla former av modernt slaveri, straffarbete, tvångsarbete och 
människohandel. Hexatronic har undertecknat UN Global Compact och stödjer aktivt mänskliga 
rättigheter samt ställer sig bakom och bedriver sin verksamhet i enlighet med de tio principerna för 
ansvarsfullt företagande. Dessa principer bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö 
och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Vi stödjer och bidrar dessutom till FN:s globala 
mål – Agenda 2030. 
 
Vår verksamhet och leverantörskedja 
Hexatronic är en teknikkoncern specialiserad på fiberkommunikation. Vi levererar produkter och 
lösningar för optiska fibernät och kan tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur till 
telekomföretag. Koncernen består av 25 bolag med omkring 750 anställda. Koncernen har sitt säte i 
Göteborg. Vi utvecklar och tillverkar egna produkter och tjänster, samt säljer och tillverkar lösningar 
baserade på produkter från ledande tillverkare världen över.  
 
Vi äger vår egen produktionskedja, vilket gör att vi snabbt kan agera på unika kundförfrågningar. Våra 
kunder är företag och offentlig förvaltning inom telekombranschen som exempelvis telekomföretag, 
kommunikations- och telekomoperatörer och nätägare. Att säkra en hållbar leverantörskedja är 
avgörande i vår strategi för att leverera värde till våra kunder och bidra till en hållbar utveckling. Vi vill 
därför samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar kring hållbarhet och etik.  

En koncernövergripande uppförandekod för leverantörer antogs under 2018, med krav inom följande 
områden: miljö, mänskliga rättigheter (eliminering av diskriminering, undvikande av barnarbete), 
rättvisa anställningsförhållanden (rimliga anställningsvillkor, undvikande av slaveri, föreningsfrihet), 
hälsa och säkerhet (arbetsmiljö, säkerhet) och antikorruption. Under 2020 uppdaterades avsnittet 
kopplat till mänskliga rättigheter: ”Leverantören ska stödja och respektera internationellt erkända 
mänskliga rättigheter. Leverantören ska säkerställa att de inte är inblandade, direkt eller indirekt, i 
brott mot mänskliga rättigheter.” 

Avsnittet om rättvisa arbetsförhållanden anger följande: ”Leverantören får ej använda sig av någon 
form av slaveri vilket innebär tvångsarbete, människohandel eller på något sätt icke frivillig 
arbetskraft. Anställda ska vara fria att lämna sin arbetsplats vid arbetsdagens slut samt lämna sin 
anställning efter rimlig uppsägningstid enligt tillämpliga lagar eller kontrakt. Anställda ska inte tvingas 
att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare.” 

169 leverantörer, som tillsammans motsvarar 74 procent av total inköpsvolym av direkt material och 
transporter, har skrivit under uppförandekoden. 

 



   

 

Egenkontroll, riskbedömning och övervakning av leverantörer 
Hexatronic bedömer att risken för modernt slaveri och människohandel inom den egna verksamheten 
är begränsad. Hexatronic köper sina komponenter och tjänster från leverantörer över hela Europa, 
Asien, Nordamerika och Oceanien. Vi är medvetna om riskerna i leverantörskedjan och bevakar 
kontinuerligt våra leverantörer och förlitar oss på deras egenkontroll. Under 2020 genomfördes en 
kartläggning över vilka hållbarhetsrisker som finns i vår leverantörskedja och var riskerna är som 
störst. Resultatet kommer att utgöra en viktig grund för vilka frågor, leverantörer och länder som ska 
prioriteras vid framtida revisioner såväl digitalt som på plats.  

Effektivitet för att förhindra modernt slaveri 
Under året skickades en självskattningsenkät ut till totalt 34 av våra leverantörer, som omfattar knappt 
60% av koncernens totala inköpsvolym av direkt material och transporter. Enkäten omfattade 24 
frågor kopplat till bland annat mänskliga rättigheter och undvikande av modernt slaveri. Resultatet 
kommer att utgöra en viktig del i vår fortsatta dialog samt val av leverantörer att granska digitalt och 
på plats. Som en konsekvens av den pandemi som bröt ut och pågick under större delen av 2020 har 
inga revisioner på plats hos våra leverantörer genomförts. Första halvåret 2021 kommer vi att 
fokusera på att genomföra revisioner på distans via Teams och därefter förhoppningsvis återigen 
kunna besöka våra leverantörer på plats. 

Anställda på specifika inköpspositioner kommer under 2021 genomgå en specialinriktad utbildning 
inom hållbarhet i leverantörskedjan, inklusive inom området modernt slaveri.  

Vi uppmanar våra leverantörer att anmäla eventuella överträdelser av vår uppförandekod direkt till 
oss, eller via visselblåsarfunktionen på vår webbplats.  

Ytterligare information om vårt arbete för att identifiera och hantera risker i förhållande till modernt 
slaveri kommuniceras i årsredovisningen. 
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