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Meddelande från vår VD
På Electrolux har vi ett strategiskt ramverk som vägleder hur vi beter oss,
stakar ut färdriktningen och inspirerar oss i våra kontakter med omvärlden.
Detta ramverk omfattar syftet med vår verksamhet, affärsmodell och vägen
till lönsam tillväxt.
Electrolux uppförandekod är en fundamental del av vår strategi. Den
fungerar som en introduktion till våra viktigaste policyer och principer
och tjänar som en vägledning i hur Electrolux bedriver sin verksamhet.
Vi har ett orubbligt åtagande att alltid agera etiskt och respektera mänskliga
rättigheter. Detta är allas vårt ansvar och börjar i högsta ledningen. Jag är
fullt och fast övertygad om att det är en grundläggande förutsättning för att
vi som företag ska förbli framgångsrikt.
Om Electrolux eller representanter för koncernen beter sig oetiskt eller gör
sig skyldiga till olagliga handlingar kan detta undergräva vårt sedan lång tid
tillbaka goda anseende av etik och integritet och det vore oacceptabelt.
Det är upp till var och en av oss att bygga ett företag där vi är stolta över att
arbeta, en plats där allt vi gör och alla beslut som vi fattar styrs av principer
om etik, integritet och respekt för andra människor och vår planet.
Läs uppförandekoden för att förstå vad som förväntas av dig. Hänvisa till
den och använd den som vägledning. Tänk dock på att koden inte kan ta
upp alla situationer som du kan komma att ställas inför och ibland är det
inte uppenbart vad som är rätt att göra. Tveka aldrig att be om hjälp när du
osäker över något.
Jonas
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Vem gäller uppförandekoden för
och hur är den tänkt att användas?
Denna kod gäller för alla Electrolux anställda och alla andra representanter
som handlar för företagets räkning, inklusive tillsvidareanställda, visstidsanställda
och vikarier, konsulter, entreprenörer, ledande befattningshavare och
styrelseledamöter i Electrolux-koncernens företag.
Alla anställda och övriga representanter ansvarar för att denna kod efterlevs.
Anställda ska också läsa Electrolux olika koncernpolicyer och -direktiv
eftersom de innehåller ytterligare vägledning och information.
Dessa dokument finns på eGate.

Affärspartner och leverantörer
Electrolux ställer höga förväntningar på leverantörer och andra
affärspartners.
Vi har ett åtagande om hög standard i fråga om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning inom hela vår
verksamhet, vilket innebär att vi förväntar oss och kräver detsamma från
våra samarbetspartners.
Vi förväntar oss att leverantörer följer principerna i vår Supplier
Workplace Standard som baseras på samma krav som gäller för vår
egen verksamhet (som beskrivs i vår Group Workplace Policy och Group
Workplace Directive). Vårt Responsible Sourcing Program ligger till grund
för inköpsbeslut genom att utvärdera potentiella leverantörer, följa upp
leverantörers arbete på detta område och tillhandahålla utbildning såväl
inom Electrolux som bland leverantörer.
Se även följande policyer:
Group Supplier Workplace Standard, Group Workplace Policy
och Group Purchasing Policy
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Chefer förväntas vara förebilder
Om du är chef på Electrolux förväntas du agera förebild och föregå med
gott exempel genom ditt eget uppförande och dina beslut. Det innebär
att du måste arbeta i enlighet med uppförandekoden. Du måste se till att
medarbetare i ditt team genomgår nödvändig utbildning för att se till att de
förstår koden och åtar sig att följa den liksom de policyer och direktiv som
är förknippade med den. Du är också skyldig att vidta åtgärder mot och
rapportera alla överträdelser av den här koden och koncernens policyer. I
din egenskap av chef kan du söka vägledning från HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs eller respektive policyansvarige.

Efterlevnad av lagar och regler
Vi ska bedriva verksamheten helt i enlighet med gällande lagar och regler.
Vi ska också bedriva alla våra affärer i enlighet med denna uppförandekod
och våra policyer och direktiv. Om koden står i strid med nationell lagstiftning
ska de striktare kraven av de två gälla, förutsatt att koden i så fall inte bryter
mot lagen.

Om du är osäker, rådfråga juridisk expertis
Juridisk konsultation i god tid är grundläggande för att skydda Electrolux
intressen och för att se till att vi efterlever lagar, regler och förordningar. Du
kommer sannolikt att ställas inför situationer där uppförandekoden inte ger
något klart och entydigt svar. I sådana situationer bör du diskutera saken
med din närmaste chef eller en intern jurist. Om det inte finns någon intern
jurist lokalt kan du alltid kontakta Corporate Legal Department i Stockholm.
Det finns ett antal frågor och situationer där du måste rådfråga en intern
jurist. För vidare vägledning om detta, se Group Directive on Matters requiring
Legal Consultation.

Meddelande från
Jonas

Inledning till uppförandekoden

10

När en överträdelse sker
Anställda som inte agerar på ett etiskt sätt eller som bryter mot denna kod
eller våra koncernpolicyer kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Beroende
på omständigheterna kan detta i allvarliga fall leda till avsked.
I många fall baseras reglerna i uppförandekoden och motsvarande policyer
och direktiv på lagstadgade krav, vilket innebär att underlåtenhet att följa
dem skulle kunna resultera i att såväl disciplinära som rättsliga åtgärder
vidtas mot både enskilda individer och Electrolux.

Rapportera – du kommer att få stöd
Om du blir medveten om överträdelser av uppförandekoden eller någon
koncernpolicy, bör du meddela din chef eller annan lämplig person eller
funktion inom företaget – det kan innefatta HR, Legal, Internal Audit,
Sustainability Affairs, respektive policyansvarig eller ledning på lokal, sektor
eller koncernnivå.
Ethics Helpline är ett alternativt sätt för dig att anmäla allvarliga missförhållanden
när du som anställd inte känner att du kan rapportera genom ovanstående
kanaler. Genom Ethics Helpline kan du rapportera när som helst, varifrån som
helst i världen via onlineformulär eller per telefon och du kan dessutom välja att
vara anonym.1 Formuläret eller samtalet tas emot av en oberoende tredje part
som hanterar Electrolux Ethics Helpline för vår räkning. Därifrån vidarebefordras
ärendet till lämplig person på Electrolux för utredning.
Alla anställda förväntas rapportera potentiella kriminella handlingar,
som begåtts av anställda eller representanter för Electrolux, som
kommer till deras kännedom.
Alla som rapporterar problem eller farhågor ska vara medvetna om att
Electrolux tillämpar en strikt policy mot repressalier. Detta garanterar
att anställda som i god tro uppmärksammar ledningen på potentiella
överträdelser av denna uppförandekod inte behöver vara oroliga för att
de ska utsättas för negativa konsekvenser.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

1

Observera att det i vissa länder föreligger juridiska restriktioner vid rapportering
via Ethics Helpline.
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Respekt för
människor

Electrolux arbetar för att förbättra livet för våra kunder
och vår planet, genom att agera hållbart, skapa bättre
upplevelser, och alltid sträva efter förbättringar. Denna
resa kan vi endast göra med hjälp av vår största tillgång:
våra medarbetare.

12

Mänskliga rättigheter

Vårt åtagande om mänskliga
rättigheter
Electrolux vill förtjäna förtroendet
hos alla de som påverkas av vår
verksamhet genom att visa hur
vi värnar om etik och mänskliga
rättigheter i både ord och handling. Vi
ska alltid agera etiskt och respektera
mänskliga rättigheter i enlighet med
International Bill Human Rights och
Internationella arbetsorganisationens
(ILO) kärnkonventioner. Vi har skrivit
under FN:s Global Compact, vi stödjer
OECD:s riktlinjer för multinationella
företag och vi tillämpar FN:s Guiding
Principles on Business & Human
Rights för att identifiera och åtgärda
eventuella negativa effekter på
människor som uppstår som en direkt
eller indirekt följd av vår verksamhet.
Våra förväntningar beskrivs mer
ingående i denna uppförandekod,
Electrolux Workplace Policy,
Electrolux Supplier Workplace
Standard och Electrolux Group
People Policy. Ytterligare
obligatoriska krav förtecknas i vårt
Group Workplace Directive och
Group Human Rights Directive.

Visa respekt för andra människor
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Påverkan på människor

Vad detta innebär för dig

Vi måste alltid tänka på hur våra aktiviteter och beslut
påverkar våra medarbetare och människor i vår närhet.
Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett sätt som
inte gör att människor kommer till skada, oavsett om sådan
skada orsakas direkt av oss eller indirekt genom våra
affärspartners eller leverantörer.

På Electrolux är det alla chefers och
medarbetares ansvar att respektera
mänskliga rättigheter. Fundera över
hur verksamheten, åtgärder och beslut
inom ditt arbetsområde och på din
arbetsplats kan påverka människor.
Arbeta för att minimera eventuella
negativa effekter.

En grundläggande del i vårt arbete med mänskliga
rättigheter rör arbetsrätt och arbetsförhållanden.
Rättigheterna för våra anställda och de som arbetar för
våra leverantörer eller affärspartner ska alltid respekteras och
vi strävar hela tiden efter att upprätthålla en hög standard
ifråga om arbetsrätt och arbetsförhållanden.
Vi tolererar inte barnarbete, slavarbete, diskriminering,
trakasserier eller övergrepp och vi har åtagit oss att
tillhandahålla drägliga arbetstider, löner och ersättningar,
föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Våra
medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet
och vi arbetar hela tiden med att identifiera, hantera och
minska risker för olyckor och sjukdomar.
Se även följande policyer och direktiv:
Group People Policy, Group Workplace Policy och Group
Human Rights Directive

Om du upptäcker att mänskliga
rättigheter äventyras på något sätt
ska du rapportera detta till närmaste
chef, en annan chef eller lämplig
funktion. Du kan också rapportera
problem och farhågor via Ethics
Helpline.
För vägledning, kontakta
Sustainability Affairs.
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Arbetstid, lön och ersättning

Vad detta innebär för dig

På Electrolux ska vi ha en god balans mellan arbete och
privatliv.

Du ska inte behöva arbeta osunda
mängder övertid.

Vi vill ha en ansvarsfull hållning i fråga om löner och
ersättningar. Våra anställda måste som ett minimikrav
avlönas i linje med eller över lagstadgad minimilön.

Med undantag för extraordinära
omständigheter har du som anställd
rätt till minst en ledig dag per vecka
(sjudagarsperiod).

Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy

Du ska också ha tydlig och klar
information om dina arbetsvillkor,
inklusive lön/ersättning och arbetstid.
För vägledning, kontakta HR eller
Sustainability Affairs.

Respekt för andra människor

Föreningsfrihet

Electrolux är mån om att ha en konstruktiv relation till våra
medarbetare och strävar kontinuerligt efter att utveckla
en öppen arbetsmiljö. Vi strävar efter en öppen och
transparent dialog för att på så sätt direkt involvera
våra medarbetare och, i tillämpliga fall, deras
representanter. Detta omfattar föreningsfrihet och rätten till
kollektiva förhandlingar.
Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy

15

Vad detta innebär för dig

Det står dig fritt att bilda och gå
med i organisationer liksom att avstå
från sådan medverkan och aktivitet.
Chefer får inte förbjuda medarbetare
från att utnyttja denna frihet.
Dialogen mellan fackföreningar/
arbetstagarrepresentanter och
ledningen ska vara konstruktiv
och respektfull.
För vägledning, kontakta HR eller
Sustainability Affairs.

Respekt för andra människor

Diskriminering är oacceptabelt

Diskriminering hör inte hemma i vår arbetsmiljö. Ingen
ska diskrimineras på grund av personliga egenskaper,
trosuppfattningar eller övertygelser, t.ex. kön, ålder,
religion, civilstånd, etnisk tillhörighet, kasttillhörighet,
social bakgrund, sjukdom, funktionsnedsättning,
graviditet, etniskt ursprung, nationalitet, medlemskap
i arbetarorganisationer (inklusive fackföreningar),
politisk tillhörighet, sexuell läggning eller liknande. Alla
medarbetare måste bemötas strikt i enlighet med hens
förmåga och kvalifikationer vid alla anställningsbeslut.
Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy
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Vad detta innebär för dig

Oavsett olikheter, befattning, ålder
eller andra typer av särdrag ska
andra människor alltid bemötas med
respekt, värdighet och artighet.
Se till att alla anställningsbeslut som
du fattar är fria från diskriminering.
För vägledning, kontakta HR.

Visa respekt för andra människor

Vi har nolltolerans
mot trakasserier

Vi är en arbetsgivare som välkomnar mångfald och
inkludering och har nolltolerans mot trakasserier och
mobbning. Alla medarbetare ska bemöta varandra
med respekt, värdighet och normalt artigt uppträdande.
Trakasserier kan ta sig uttryck i skriftliga eller muntliga
kommentarer, skvaller, skämt, nedsättande eller stötande
språk eller mobbning där överordnade personer
missbrukar sin ställning genom förolämpande eller hotfullt
beteende.
Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy
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Vad detta innebär för dig

Behandla alla artigt och respektfullt.
Skicka aldrig e-postmeddelanden
med olämpligt innehåll, såsom
sexuella anspelningar. Fäll aldrig
nedsättande kommentarer eller
gliringar om andra personers etniska
tillhörighet eller religiösa övertygelse.
Ställ inga påträngande frågor om
någons privatliv och kom inte med
ovälkomna sociala eller sexuella
inviter.
Missbruka inte din ställning mot
en underordnad.
Säg ifrån om du hamnar i en
situation där någon mobbas eller
trakasseras.
För vägledning, kontakta HR.

Visa respekt för andra människor
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Ingen tolerans för tvångsarbete

Vad detta innebär för dig

Electrolux tolererar inte barnarbete, slavarbete eller
andra former av tvångsarbete eller arbete baserat
på människohandel i någon form.

Om du ser något som indikerar
potentiellt barnarbete, slavarbete
eller människosmuggling
förknippad med Electrolux
verksamhet eller våra leverantörers
eller affärspartners verksamhet,
kontakta Sustainability Affairs eller
HR.

Vidare har vi nolltolerans mot alla former av övergrepp,
utnyttjande eller sexuellt umgänge med någon person mot
hens vilja eller mot betalning (prostitution) i samband med
affärsresor eller när du på något annat sätt representerar
företaget.
Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy

Vår arbetsmiljö främjar välbefinnande
och säkerhet

På Electrolux är vi väl medvetna om att våra medarbetare
är den enskilt viktigaste faktorn i en framgångsrik
verksamhet och vi strävar efter att upprätthålla en långsiktigt
hållbar arbetsmiljö där alla medarbetare kan prestera efter
bästa förmåga. Vi värnar om en sund och säker arbetsmiljö
som överträffar de krav som ställs enligt gällande lagar och
regler.
Hälsa och säkerhet har hög prioritet när vi utformar och
utvecklar våra arbetsrutiner och hur vi organiserar vår
verksamhet. Electrolux strävar alltid efter att reducera eller helt
eliminera antalet arbetsskador och yrkessjukdomar. Chefer
på alla nivåer är direkt ansvariga för att vidta åtgärder för
att minimera potentiell negativ inverkan på den enskilde
individen.
Se även följande policyer:
Group People Policy och Group Workplace Policy

Vad detta innebär för dig

Säkerhet är resultatet av allas
engagemang och vi bidrar alla till att
arbetsmiljön förblir sund och säker.
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna
på arbetsplatsen.
Fundera över om det föreligger
risker för hälsa, säkerhet och
välbefinnande på din arbetsplats
och ge förslag på hur de i så fall kan
åtgärdas.
För vägledning, kontakta HR eller
EHS (Environment, Health & Safety).
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Rättvis och lagenlig
verksamhet

Lagbrott ger upphov till dålig
publicitet, skadeståndsanspråk
och i vissa fall brottsutredningar
och sanktioner mot både företaget
och enskilda individer.

Rättvis och lagenlig verksamhet

Vi tror på rättvis konkurrens
och följer konkurrensrättslig
lagstiftning

Antitrust- och konkurrenslagstiftning har införts över hela
världen för att bevara konkurrens på marknaden. Dessa
lagar förbjuder konkurrenshämmande avtal och missbruk
av marknadsdominerande ställning.
På Electrolux tror vi på en rättvis och konkurrensutsatt
marknad där våra varumärken, produkter och
tjänster bedöms utifrån deras respektive meriter.
Vi vidtar inga åtgärder som är olagliga enligt gällande
konkurrenslagstiftning och samtliga Electrolux medarbetare
förväntas strikt följa lagar och regler.
Det finns olika typer av aktiviteter som är förbjudna
enligt konkurrensrättliga regler. Dessa regler gäller i våra
kontakter med konkurrenter, kunder, leverantörer och
andra affärspartners.
Se även följande policy:
Group Antitrust Policy
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Vad detta innebär för dig

Ingå aldrig några som helst former
av avtal eller överenskommelser med
konkurrenter om priser, handelsvillkor,
produktion, teknikutveckling, anbud,
kunder, marknadsdelning eller andra
marknadsaktiviteter.
Diskutera aldrig prissättning,
vinster, kostnader, anbud, kunder,
marknadsutveckling, teknikutveckling
eller andra icke offentliga känsliga
uppgifter med konkurrenter utan
föregående godkännande från en
intern jurist.
Respektera kundens oberoende
och försök aldrig bestämma eller
på annat sätt diktera våra kunders
försäljningspriser. Försök inte utan
föregående godkännande från en
intern jurist begränsa kundens rätt
att fritt sälja vidare våra produkter.
Tillämpa inte olika villkor för likartade
transaktioner med kunder. Använd
inte någon form av strategi eller
taktik i syfte att utesluta konkurrenter
från marknaden.
För vägledning, kontakta Group
Legal.
Kom ihåg att överträdelser av
konkurrenslagar bestraffas med
dryga böter och att lagbrott
dessutom ger upphov till dålig
publicitet, skadeståndsanspråk och,
i många länder, brottsutredningar
och sanktioner mot både företaget
och enskilda individer.

Rättvis och lagenlig verksamhet

Det är av grundläggande betydelse
för vår verksamhet att känna till
aktuella handelsregler

Som globalt företag måste vi efterleva internationella
handelsregler. Exportkontroll och handelssanktioner
förbjuder eller begränsar export av specifika varor
eller bedrivande av verksamhet i vissa länder och/eller
affärer med enskilda individer, företag och organisationer.
Överträdelser skulle inte bara skada vårt anseende,
utan också leda till att straffrättsliga åtgärder vidtas mot
företaget och enskilda ansvariga individer. Handelsregler
är komplicerade eftersom de varierar från plats till plats
och kan ändras till följd av världspolitiska händelser.
Se även följande policy:
Group Export Control and Trade Sanctions Policy
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Vad detta innebär för dig

Medarbetare som är involverade
i handels- eller exportaktiviteter
måste följa tillämpliga regler
och procedurer och måste t.ex.
Indikera när en handelsaktivitet
eller affärsuppgörelse kan
leda till en situation där regler
om exportrestriktioner och
handelssanktioner gäller.
Genomföra adekvat due diligenceanalys (tillbörlig omsorg) på
högriskmarknader eller
i högrisksituationer.
Identifiera vissa varningssignaler
som kan förekomma i samband
med affärer och vidta åtgärder
med hänsyn till dem.
För vägledning, kontakta Group
Legal.
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Vi har nolltolerans
mot korruption

Korruption är missbruk av en
maktposition för personlig vinning.
Electrolux tolererar inte korruption i
någon som helst form. Detta gäller
alla affärer och transaktioner i
alla länder där vi är verksamma.
Varken Electrolux eller någon som
representerar Electrolux (inklusive
tredje part) får ägna sig åt eller
på något sätt ge sitt samtycke
till korruption.

Mutor
Mutor kan bäst beskrivas som att man erbjuder/tar emot,
alternativt kräver/får, något av värde i syfte att påverka
en transaktion eller ett beslut. Electrolux tolererar inga
former av mutor, oavsett slag och oavsett om det rör sig
om verksamhet i offentlig eller privat sektor. Vi tolererar
inte heller att affärspartner erbjuder mutor eller andra
olämpliga förmåner och vi kommer att vidta åtgärder
om sådana aktiviteter avslöjas.

Mutor kan förekomma i olika former:
Kontanter, presentkort eller kuponger.
Gåvor av betydande värde.
Provisioner eller dolda betalningar.
Betalning till välgörenhet.
Resor eller underhållning.
Fördelaktig publicitet.

Rättvis och lagenlig verksamhet
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Vad detta innebär för dig

Gåvor och representation
Affärsgåvor och representation ska vara uttryck för välvilja
och inte belöningar för att man gör affärer med oss. Vidare
kan gåvor och representation som erbjuds till/av anställda
hos kunder eller leverantörer – inklusive potentiella
kunder och leverantörer – betraktas som en muta och
måste därför uppfylla vissa kriterier, som att följa normal,
vedertagen affärssed.
Kort uttryckt, gåvor och representation – oavsett om detta
erbjuds eller tas emot – måste vara av måttligt värde och får
aldrig påverka beslutsfattandet. I termer av värde bör man
hålla sig inom tillämpliga lokala/branschspecifika gränser.
Tänk på att gåvor till statliga representanter och
tjänstemän ska undvikas eftersom de normalt anses vara
i en sådan position att detta kan innebära otillbörlig
påverkan på deras beslutsfattande.
Se även följande policy:
Group Anti-Corruption Policy

Förstå och följ Electrolux Group AntiCorruption Policy.
Förstå och följ alla tillämpliga
Electrolux-regler om gåvor och
representation.
Delta i anti-korruptionsutbildning
regelbundet.
Ge inte och ta inte emot mutor
i någon form eller något som skulle
kunna betraktas som en muta.
Varken du, företaget, släktingar,
vänner eller bekanta får ta emot
otillbörliga förmåner till följd av din
ställning som medarbetare eller
representant för Electrolux.
Du kommer inte att degraderas,
straffas eller drabbas av andra
negativa följder för att du vägrar
att betala mutor eller på annat
sätt göra dig skyldig till korruption.
Om du erbjuds en olämplig
gåva, tjänst eller annan tveksam
förmån ska du ta upp saken med din
närmaste chef, Group Legal, Internal
Audit eller HR.
För vägledning, kontakta Group
Legal.

Rättvis och lagenlig verksamhet

Våra produkter tillverkas med
kvalitet och säkerhet i åtanke

Electrolux följer alla lagstadgade krav och våra egna
kvalitets- och säkerhetsstandarder vid konstruktion,
utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning
av våra produkter. Leverans av produkter till kunder ska
inte ske förrän kvalitetskrav, säkerhetsstandarder och
tillsynskrav har uppfyllts. Vi presenterar våra produkter och
tjänster på ett korrekt sätt och är noga med att använda
underbyggda påståenden.
Se även följande policy:
Group Quality Policy
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Vad detta innebär för dig

Följ alltid alla lagstadgade krav
såväl som Electrolux policyer som rör
konstruktion, tillverkning, försäljning,
funktion och marknadsföring av våra
produkter och tjänster.
Ta aldrig genvägar och fatta inga
beslut som skulle kunna riskera
att våra produkter inte uppfyller
tillämpliga krav.
Manipulera inte tester eller
testresultat.
Kontruera inte produkter så att
deras prestanda förbättras på
specifika områden enbart under
testförhållanden.
Lämna aldrig felaktig information
om kvalitet, säkerhet eller andra
aspekter av våra produkter och
tjänster.
För vägledning, kontakta Group
Quality eller Group Legal.

Electrolux uppförandekod
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Affärsverksamhet
med integritet

Integritet ska vägleda medarbetare till att fatta
sunda beslut och alltid handla med företagets bästa
för ögonen. Electrolux anställda ska inte blanda in
politiska och privata intressen i utförandet av arbetet.

Affärsverksamhet med integritet
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När privata intressen kan påverka
verksamhetsbeslut föreligger
en intressekonflikt.

Vad detta innebär för dig

Situationer där ett privat eller personligt intresse framstår
som oförenligt med Electrolux intressen måste undvikas
och rapporteras till din närmaste chef och HR.

Informera genast din närmaste chef
och HR om det uppstår en
intressekonflikt.

Det bästa sättet att hantera konflikter är att undvika dem
helt och hållet. Om de ändå uppstår måste du vara öppen
och ärlig beträffande situationen.

Ägna dig inte åt externa aktiviteter
eller ta annan anställning som
skulle kunna stå, eller förefalla stå,
i konflikt med Electrolux intressen
eller som skulle kunna ha en negativ
inverkan på ditt arbete eller din
lojalitet med företaget.

Sådana konflikter kan uppstå på flera sätt,
exempelvis följande:

Anställning vid sidan av ditt arbete, där det ena
arbetets intressen strider mot det andra.
På grund av familjeintressen, dvs. att en
familjemedlem eller annan släkting anställs
av dig eller står under din överinsyn.
Varor eller tjänster som köps från en släkting eller
vän eller från ett företag där en sådan person är
chef eller har ett ägarintresse.
Om du eller en nära släkting har ett ekonomiskt
intresse som skulle kunna påverka ditt omdöme.
Om du eller en familjemedlem har ett direkt eller
indirekt personligt intresse i någon av Electrolux
leverantörer eller kunder.

Se även följande policy:
Group Conflicts of Interest Policy

För vägledning, kontakta HR eller
Group Legal.

Affärsverksamhet med integritet
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Electrolux undviker
politiskt engagemang

Vad detta innebär för dig

Electrolux håller sig neutralt ifråga om politiska partier
och kandidater. Varken Electrolux namn eller resurser
som koncernen kontrollerar får användas för att främja
enskilda politiska partier eller kandidater.

Du får delta i politiska aktiviteter och
bidra till politiska partier privat, men
endast på din fritid och för egna
pengar.

Politisk lobbyverksamhet är en legitim aktivitet som utförs
av vissa auktoriserade anställda på Electrolux, men
sådana aktiviteter måste alltid genomföras öppet och
tydligt för Electrolux räkning.

Du får inte ge politiska bidrag eller
utlägg för sådana ändamål för
Electrolux räkning.

Anställda som deltar i en dialog med myndigheter och
andra offentliga organ för att informera eller påverka
den offentliga politiken måste göra det på ett ansvarsfullt
och öppet sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Du får inte ersätta medarbetare
för sådana bidrag eller utlägg.
Om du ägnar dig åt politisk aktivitet
privat får du inte göra detta, eller
påskina att du gör detta, i egenskap
av representant för Electrolux.
För vägledning, kontakta Corporate
Communications.

Electrolux uppförandekod
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Vi ansvarar alla för
att skydda företagets
tillgångar

Det är av central vikt för vår verksamhet att vi skyddar och
värnar om våra tillgångar, inklusive fastigheter, immateriella rättigheter och ekonomiska resurser. Vi ansvarar alla för
att skydda våra tillgångar och att använda dem omsorgsfullt och effektivt.

Skydda vårt företags tillgångar

Använd inte företagets resurser
på ett sätt som skulle kunna skada
vårt anseende

Vi tolererar inte bedrägeri och missbruk av företagets
tillgångar. Med bedrägeri avses alla handlingar, inklusive
underlåtenhet att handla, i syfte att vilseleda andra (t.ex.
företaget, allmänheten eller investerare) till att vidta
åtgärder som skulle göra att de lider ekonomisk skada.
Fastigheter, utrustning, resurser och ekonomiska medel får
endast användas för vår verksamhets syften och inte för
personlig vinning.
Exempel på missbruk av tillgångar inkluderar stöld,
förfalskning av utgifts- eller tidrapporter, olämplig
användning av företagets datorer, telefoner eller
faciliteter eller otillbörlig användning av personalrabatter.
Se även följande policyer och direktiv:
Group Finance Policy och Group Global Travel Directive

29

Vad detta innebär för dig

Följ alla tillämpliga lokala rese- och
omkostnadsregler.
Privata utlägg, t.ex. för resor och
underhållning, får inte tas upp som
affärsutgifter.
Företagets datorer får inte användas
för olaglig aktivitet eller för att
visa olämpligt material, inklusive
webbplatser med pornografi,
hatsidor eller andra webbplatser
som skulle kunna skada vårt
anseende.
Privat användning av företagsresurser,
t.ex. datorer eller telefoner, ska hållas
till ett minimum.
För vägledning, kontakta HR, IT,
Group Legal eller Internal Audit.

Skydda vårt företags tillgångar

Redovisning och
rapportering ska vara
korrekt och komplett

Vår finansiella rapporterings integritet är grundläggande
för att vi ska kunna bibehålla förtroendet från våra aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter.
Alla finansiella transaktioner måste tas upp och redovisas i
enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper som tas upp
i Electrolux Accounting Manual.
Det är inte tillåtet att föra in uppgifter i våra räkenskaper
eller register som avsiktligt är vilseledande eller döljer
transaktionens sanna natur eller att lämna vilseledande
information i syfte att påverka mål eller nyckeltal.
Bokföringsbedrägeri omfattar bland annat att lämna
felaktiga uppgifter om intäkter, utgifter, tillgångar eller
skulder. Det kan också utgöras av avsiktlig feltolkning av
Accounting Manual i syfte att påverka mål och nyckeltal.
Det är förbjudet att manipulera eller ändra
redovisningsregler för att uppnå finansiella mål.
Se även följande policy:
Group Finance Policy
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Vad detta innebär för dig

Följ alltid Electrolux Accounting
Manual när du rapporterar
finansiella transaktioner.
Lämna inte felaktiga fakta och se
alltid till att de uppgifter som lämnas,
korrekt speglar den underliggande
transaktionen när du rapporterar.
Om du upptäcker ett fel i en
redovisningspost, eller misstänker
att bedrägeri har begåtts, ska detta
rapporteras omedelbart.
För vägledning, kontakta Group
Finance eller Internal Audit.

Skydda vårt företags tillgångar

Vi skyddar våra immateriella rättigheter

Electrolux immateriella rättigheter, t.ex. know-how, idéer,
affärshemligheter, patent, varumärken, domännamn,
design och upphovsrätter, utgör värdefulla tillgångar för
företaget. Sådana värden kan gå förlorade eller äventyras
om dessa tillgångar missbrukas eller lämnas ut felaktigt .
Immateriella rättigheter skyddas inte bara genom
ansökningar, registreringar och förnyanden, utan också
genom patentinvändningar eller processer mot tredje part
för att ogiltigförklara patent eller intrångsprocesser mot
tredjepart för att se till att vi har största möjliga frihet att
verka.
Se även följande policy:
Group Policy on Intellectual Property
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Vad detta innebär för dig

Kontakta Group Patents eller IP Legal
om du anser att Electrolux skulle
kunna få användbara immaterialla
rättigheter eller att tredje part gjort
intrång, eller ser ut att ha gjort
intrång, i våra immateriella rättigheter.
Respektera andras immateriella
rättigheter.
Arbeta aldrig med tredje part för att
utveckla en idé eller uppfinning utan
att först ha frågat Group Patents om
patent- eller designrättigheter eller IP
Legal om varumärken, domännamn
eller upphovsrättsfrågor.
Observera att immateriella
rättigheter som utvecklas under din
tid som anställd förblir Electrolux
egendom även efter det att du har
avslutat din anställning.
För vägledning, kontakta Group
Legal eller Group Patents.

Electrolux uppförandekod
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Information är en
värdefull tillgång som
behöver skyddas

Vi uppmuntrar medarbetare att
kommunicera om våra varumärken,
produkter och företaget, men att inte
läcka eller lämna ut affärshemligheter
och andra konfidentiella uppgifter.

Skydd av information

33

Konfidentiell information

Vad detta innebär för dig

Information om Electrolux är en värdefull tillgång.
Medarbetare kan emellanåt ha tillgång till konfidentiella
uppgifter. Det kan t.ex. röra sig om finansiell information,
affärshemligheter, priser, försäljningssiffror och vinst,
strategier och planering, avtalsinformation, kund- och
leverantörsförteckningar, information om nya produkter eller
annan icke offentlig information om Electrolux. Konfidentiella
uppgifter kan också utgöra insiderinformation beroende på
omständigheterna (se avsnittet ”Insiderinformation”).

Se till att all information som du
delar om Electrolux uppfyller kraven i
Group Information Policy.

Konfidentiell information om Electrolux måste skyddas,
hanteras omsorgsfullt och får inte lämnas ut till obehöriga
eller offentliggöras såvida du inte har specifik befogenhet
att göra det.

Om det är nödvändigt att dela
konfidentiell information med tredje
part, se till att ett sekretessavtal har
ingåtts.

Skyldigheten att skydda konfidentiell information
fortsätter efter anställningens upphörande. Detta gäller
också information som kunder, leverantörer och andra
affärspartners har delat med oss.

Tänk på att du kan vara skyldig att
skydda konfidentiell information
även efter att du har lämnat
företaget. Detta innebär också
att nyanställda inte får dela en
tidigare arbetsgivares konfidentiella
information och de ska heller aldrig
bli ombedda att lämna ut sådana
uppgifter.

Se även följande policy:
Group Information Policy

Var försiktig så att du inte lägger ut
konfidentiell information på sociala
medier eller diskuterar konfidentiella
eller känsliga uppgifter på platser
där andra kan höra ditt samtal.

Använd endast av företaget godkänd
utrustning och tjänster, när du
hanterar Electrolux information.
Använd ditt Electrolux-e-postkonto
eller andra företagskanaler för all
arbetsrelaterad kommunikation.
Använd inte privata e-postkonton,
sociala medier eller liknande.
För vägledning, kontakta Corporate
Communications eller Group Legal.

Skydd för information
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Insiderinformation

Vad detta innebär för dig

Electrolux är ett börsnoterat bolag. Som anställd kan
det därför hända att du vid något tillfälle får tillgång till
insiderinformation.

Kontakta Corporate Legal
Department om du är osäker
på om du har fått tillgång till
insiderinformation eller ej.

När en person har tillgång till insiderinformation omfattas
hen av legala och regulatoriska skyldigheter. Insiderhandel
och obehörigt röjande av insiderinformation är strängt
förbjudet.
Med insiderinformation avses en omständighet som inte är
offentlig eller allmänt känd och som, om den offentliggjordes,
skulle ha en väsentlig inverkan på priset på aktier eller andra
finansiella instrument. Exempel på uppgifter som typiskt sett
betraktas som insiderinformation är finansiella resultat liksom
information om större förvärv och avyttringar. En person
som har insiderinformation får inte röja den, utnyttja den för
att köpa eller sälja Electrolux-aktier, eller rekommendera eller
uppmana någon annan att köpa eller sälja aktier.

Dela inte insiderinformation eller
andra känsliga uppgifter om
Electrolux till tredje part, inklusive
släktingar.
Utnyttja inte insiderinformation
för att köpa eller sälja, eller
uppmana någon annan att köpa
eller sälja, Electrolux-aktier eller
andra relaterade värdepapper.
För vägledning, kontakta Group
Legal.

Se även följande policyer:
Group Insider Policy och Group Data Protection
Policy

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vad detta innebär för dig

Vi respekterar den enskilde individens rätt till skydd
för personuppgifter, oavsett nationalitet eller nationell
hemvist. Behovet av att skydda personuppgifter ökar med
expansionen av det uppkopplade samhället där enorma
mängder data överförs runtom i världen. Nästan allt vi gör
på nätet och vårt användande av uppkopplade enheter
och produkter möjliggör insamling av personuppgifter.

Agera alltid med respekt och
visa hänsyn till andra människors
personliga integritet.

Det är därför viktigt att vi vidtar lämpliga åtgärder
för att skydda personuppgifter och att vi efterlever
tillämpliga regler för insamling, lagring och användning av
personuppgifter.

Du får endast tillgång till
personuppgifter i den utsträckning
du behöver det för att kunna
utföra dina arbetsuppgifter. Om
du har behörighet att hantera
personuppgifter är du skyldig
att skydda dem och hålla dem
konfidentiella.

Se även följande policy:
Group Data Protection Policy

Insamling, lagring och användning
av personuppgifter måste följa
koncernens dataskyddspolicy.

För vägledning, kontakta Group Legal.

Electrolux uppförandekod
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Värna om miljön

Varje medarbetare bör söka sätt att
förbättra vårt miljöarbete.

Värna om miljön
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Värna om miljön

Vad innebär detta för dig?

Alla medarbetare har en roll att spela när det gäller att
ständigt förbättra och vidareutveckla vårt miljöarbete.
Minimistandarden för detta ställs upp av Group
Environmental Policy, Group Workplace Directive och
nationell lagstiftning. Alla måste handla i enlighet med
dessa åtaganden, men det stannar inte där. Genom
att hela tiden vara uppmärksam på möjligheter till
vidareutveckling och saker som kan göras bättre kan vi
se till att våra produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Ta inga genvägar bara för att en
viss handling som vi inom koncernen
betraktar som oetisk eller skadlig för
miljön är tillåten enligt lokala lagar.

Lokala lagar och föreskrifter kan variera och är i vissa fall
inte lika stränga som kraven i Group Environmental Policy
och Group Workplace Directive.
Exempel på miljöbrott är utsläpp från fabriker som
överskrider lagstadgade gränser, olämplig hantering
av farligt avfall och olämpligt omhändertagande av
avfallsvatten.
Se även följande policy:
Group Environmental Policy

Hantera och dokumentera vår
miljöpåverkan noga och omsorgsfullt
och i enlighet med lagstadgade
krav – förfalska aldrig rapporter
eller andra dokument.
Se till att tillämpliga miljötillstånd finns
på plats.
Ta hänsyn till hur ditt team eller
arbete bidrar till Electrolux
miljöpåverkan.
Använd resurser som energi, vatten,
kemikalier och material på ett
förnuftigt sätt.
Minimera resor genom att använda
webb- eller telefonmöten.
För vägledning, kontakta
Sustainability Affairs.
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Vår uppförandekod:
nästa steg

Koden gäller för oss alla och
ska vägleda oss i vårt dagliga
arbete.

Vår uppförandekod: nästa steg

Vår uppförandekod:
nästa steg

Som anställd är det ditt ansvar att
inte bara läsa uppförandekoden
för att förstå vad som förväntas av
dig, men också att du regelbundet
använder den som referens och
vägledning. Du är även ansvarig för
att vara införstådd med den eller de
koncernpolicyer som är relevanta
för din befattning och ditt arbete.
Policyer, direktiv och andra viktiga
riktlinjer finns att läsa på eGate.
Koden kan inte behandla alla
situationer som du kan komma att
ställas inför och ibland är det inte
uppenbart vad som är rätt att göra.
Tveka aldrig att be om hjälp när du
osäker över något.
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Om du har frågor

Om du har anledning att misstänka potentiella överträdelser
av denna uppförandekod bör du göra följande:

1

2

3

Diskutera situationen med din närmaste chef
snarast möjligt.
Om du inte känner dig trygg att göra det
kan du tala med en annan chef, HR, Legal,
Internal Audit, Sustainability Affairs, tillämplig
policyansvarig eller Local/Sector/Group
Management.
Om inget av detta känns lämpligt, kan du
kontakta Ethics Helpline.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

Så här hanterar du
besvärliga situationer

Om du är i en situation där du är osäker på vad du
ska göra, kan du ställa följande frågor till dig själv:

Är det beslut eller den åtgärd du överväger laglig(t)?
Ligger beslutet eller åtgärden i linje med koncernens
policyer?
Om mina släktingar, vänner och andra utanför
Electrolux skulle få kännedom om detta, skulle
det kännas bra?
Om min åtgärd rapporterades på förstasidan
i tidningen, skulle beslutet eller åtgärden
fortfarande kännas bra?

Electrolux uppförandekod, version 01.1
Observera att detta är en översättning
av den engelska originalversionen av
uppförandekoden. Översättningen
tillhandahålls endast i informationssyfte.
I händelse av avvikelser mellan en översatt
version och den engelska originalversionen
har den senare företräde.

