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Varför en Code 
of Conduct?

Vår Code of Conduct (uppförandekod) är en sammanfattning av 
de viktigaste reglerna och principerna som vägleder oss i våra 
affärsbeslut och beteenden.
 
Som anställda på VBG Group har vi alla ett ansvar gentemot 
våra kollegor, affärspartners, samhället och miljön. Genom 
att agera med ärlighet, följa gällande lagar och förordningar, 
skyddar och bevarar vi förtroendet för vår koncern. 

VBG Groups uppdrag är att skapa ett säkrare samhälle. Code of 
Conduct ger uttryckför våra etiska värderingar och lägger till-
sammans med våra Keystones grunden för våra handlingar.

Anders Erkén,   
VD och koncernchef för VBG Group
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Importörer/agenter
Egna bolag

En global Code of Conduct

Vår Code of Conduct beskriver hur vi som anställda ska agera 
och hur vi inom VBG Group gör affärer. Den beskriver VBG 
Groups förväntningar på medarbetare och affärspartners och 
vad våra intressenter kan förvänta sig av oss.

Vår Code of Conduct gäller för alla anställda på VBG Group 
världen över. Vi har alla ett ansvar att läsa, förstå och agera i 
enlighet med vår Code of Conduct.  

Vi ser allvarligt på alla överträdelser av vår Code of Conduct 
och överträdelser kan leda till disciplinära åtgärder, upp till 
och inklusive uppsägning. Vi uppmuntrar alla anställda att 
säga ifrån och anmäla om du ser ett beteende som inte verkar 
rätt.

Om du är osäker, sök alltid råd och stöd. Det är vad var och en 
av gör som definierar vilka vi är som koncern, och hur världen 
ser på oss.

Om du är en chef är det ditt ansvar att främja vår Code of 
Conduct, och se till att den är en del av hur du och ditt team 
arbetar. I detta ingår att föregå med gott exempel och säker-
ställa att de anställda får nödvändig information och utbild-
ning. Det är också ditt ansvar att vara tillgänglig och ge råd 
om en anställd är osäker på hur hen ska agera eller vill ta upp 
en fråga eller rapportera en överträdelse. 

Alla företag och varumärken inom våra tre divisioner, Mobile 
Thermal Solutions, Ringfeder Power Transmission och Truck 
& Trailer Equipment, och moderbolaget VBG Group AB, 
omfattas alla av Code of Conduct.

Alla våra leverantörer och andra affärspartners världen över 
förväntas följa standarder som liknar de som återspeglas i 
vår Code of Conduct. Efterlevnad av vår Code of Conduct är 
avgörande när vi väljer våra affärspartners.

Importörer/agenter
Egna bolag
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1. Respekt och mänskliga  
  rättigheter
1.1 Ömsesidig respekt
På VBG Group är vi stolta över vår inkluderande arbetsmiljö, 
som främjar en stödjande energi och uppmuntrar individuell 
tillväxt och starka team. Ovälkommet beteende som skapar 
en hotfull, kränkande eller fientlig arbetsmiljö hör inte hem-
ma här. Istället uppmuntrar vi och förväntar oss ömsesidig 
respekt – bland kollegor och mellan vårt företag och våra 
affärspartners.

Vad vi förväntar oss av dig
» Behandla alltid kollegor och affärspartners med respekt.
» Mobba, trakassera eller hota aldrig någon annan.
»  Undvik beteende som någon annan rimligen kan uppfatta 

som stötande eller olämpligt.
»  Agera mot trakasserier eller annat olämpligt beteende, oav-

sett om det är riktat mot dig eller någon annan.

1.2 Icke-diskriminering
VBG Group anställer och behandlar sin personal på ett sätt 
som inte diskriminerar med avseende på kön, ras, religion, 
ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk 
åsikt, facklig tillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. Mång-
fald på alla nivåer på arbetsplatsen uppmuntras. Beslut om 
anställning, lön, befattning, befordran, disciplinär åtgärd, upp-
sägning eller arbetsvillkor ska baseras på en persons förmåga 
eller prestation.

Vad vi förväntar oss av dig
» Behandla alla individer lika och med respekt.
»  Säg ifrån om du upplever diskriminering, oavsett om den är 

riktad mot dig eller någon annan.

1.3 Säker och hälsosam arbetsplats
Vi tror att olyckor, incidenter, skador, tillbud, arbetsrelatera-
de sjukdomar och osäkra förhållanden ofta kan förebyggas. 
Genom att prioritera efterlevnad av säkerhetskrav i planering 
och drift säkerställer vi att vår arbetsmiljö uppfyller gällande 
arbetsmiljölagar och krav. De nödvändiga förutsättningarna 
för en säker och hälsosam arbetsmiljö ska tillhandahållas alla 
anställda i VBG Group. 

Genom att prioritera efterlevnad av säkerhetskrav i planering 
och drift säkerställer vi att vår arbetsmiljö uppfyller gällande 
arbetsmiljölagar och krav. Alla anställda uppmanas att ta 
ansvar för sin egen och andras säkerhet och korrigera eller 
rapportera faror och ta itu med eventuellt farligt beteende. 
Varje anställd bör informeras och uppmanas att sätta sig in i 
och följa alla säkerhetskrav, inklusive användning av personlig 
skyddsutrustning. 

Vi tar aldrig några genvägar eller ignorerar obligatoriska 
säkerhetsrutiner.
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Vad vi förväntar oss av dig
»  Ta ansvar för din egen och andras säkerhet – korrigera eller 

rapportera faror och ta itu med farligt beteende.
»  Se till att du känner till och följer alla säkerhetskrav, inklu-

sive användning av personlig skyddsutrustning. Ta aldrig 
några genvägar eller ignorera obligatoriska säkerhetsruti-
ner.

»  Om du är chef ska du se till att de anställda har fått rätt 
utbildning och har den utrustning som de behöver för att 
utföra sitt arbete.

»  Du får inte använda eller inneha illegala droger på jobbet. 
Arbeta inte berusad eller påverkad av droger eller alkohol.

1.4 Föreningsfrihet
VBG Group respekterar alla anställdas rätt att bilda och gå 
med i en förening som tar till vara deras intressen som anställ-
da, att organisera sig och förhandla kollektivt eller individuellt. 
Vi respekterar också alla anställdas rätt att avstå från att gå 
med i en förening.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Om du behöver vägledning och stöd i frågor som rör din 

anställning, kan du be erkända fackföreningar och arbets- 
tagarorganisationer om denna information.

»  Om du är chef ska du inte lägga dig i beslut som medarbe-
tarna tar när det gäller fackuppdrag eller medlemskap.

1.5 Arbetstider och ersättning
VBG Group följer gällande lagar och avtal om arbets- och 
vilotider samt ersättning och förmåner.

Anställningsvillkor och ersättning ska uppfylla tillämpliga 
minimilöner och andra lagstadgade krav, inklusive kollektiv-
avtal. Villkoren för din anställning, inklusive dina rättigheter 
och dina skyldigheter, bör klargöras för dig. 

Vad vi förväntar oss av dig
»  Kontakta din chef eller den lokala HR-supporten om dina 

villkor inte följer gällande lagar, förordningar eller kollektiv-
avtal.

1.6 Trakasserier
VBG Groups ståndpunkt när det gäller trakasserier och sexu-
ella trakasserier är att de inte tolereras på arbetsplatsen.  Alla 
typer av trakasserier är ett allvarligt hot mot medarbetarnas 
arbetsglädje, hälsa, ekonomi och utveckling på arbetsplat-
sen. Verksamheten följer de lagar och regler som gäller för 
trakasserier och sexuella trakasserier

Vad vi förväntar oss av dig
» Mobba, trakassera eller hota aldrig någon annan.
»  Undvik beteende som någon annan rimligen kan uppfatta 

som stötande eller olämpligt.
»  Agera mot trakasserier eller annat olämpligt beteende, 

oavsett om det är riktat mot dig eller någon annan.

1.7 Modernt slaveri och barnarbete
VBG Group tolererar inte några former av modernt slaveri, 
inklusive, tvångsarbete, slavkontrakt eller obligatoriskt arbete 
eller människohandel. Vi respekterar barns rätt till personlig 
utveckling och utbildning och vi använder oss inte av barnar-
bete.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Se till att modernt slaveri inte används av någon  

affärspartner.
»  Om du anställer måste den lägsta anställningsåldern i ditt 

land följas. Anställ aldrig barn under 15 år, även om det är 
tillåtet enligt lag.

»  Använd inte unga arbetstagare (15-18 år) för att utföra farligt 
arbete eller som innebär risker för deras individuella utveck-
ling eller deras fysiska eller psykiska hälsa.

»  Om du är chef, se till att dina anställda frivilligt har valt sina 
jobb och är fria att säga upp sig enligt anställningsvillkoren 
och de lagstadgade kraven.

VAD ÄR MODERNT SLAVERI?
Människohandel innebär att man rekryterar, 
hyser eller transporterar människor in i en 
situation där de utnyttjas genom användning av 
våld, bedrägeri eller tvång och tvingar dem att 
arbeta mot sin vilja.

Tvångsarbete är allt arbete eller tjänster som 
människor tvingas utföra mot deras vilja, under 
hot om bestraffning och som är ett arbete som 
personen inte har valt frivilligt.

Vilka tecken ska man vara observant på?
»  Konfiskering av ID-handlingar, pass eller 

utbildningsbevis
» Innehållande av löner
» Avsaknad av officiell anställningsstatus
» Kränkande arbetsförhållanden
» Fysiskt och sexuellt våld
» Skuldslaveri, dvs.
 –  Lån som måste återbetalas innan den 

anställde kan avsluta sitt kontrakt
 –  Rekryteringsarvoden, dvs. att en person 

har betalt ett rekryteringsföretag för jobbet 
och måste arbeta tills skulden är betald

»  Begränsningar i rörelsefriheten, t.ex. anställ-
da som inte får lämna företagets lokaler
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2. Efterlevnad av miljökrav

2.1 Försiktighetsprincipen
VBG Group stöder försiktighetsprincipen genom att undvika 
material och metoder som utgör miljö- och hälsorisker när 
lämpliga alternativ finns att tillgå. 

Vad vi förväntar oss av dig
» Utvärdera och välj alltid det mest hållbara alternativet.
»  Ersätt alltid farliga ämnen med ämnen som är  

mindre farliga.

2.2 Resurseffektivitet
Utformningen av produkter och processer syftar till att använ-
da energi och råvaror effektivt, och till att avfall och restpro-
dukter minimeras under produkternas livscykel.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Hållbarhetsaspekter ska värderas lika högt som kostnad 

och tid.
»  Ha alltid miljöskyddet i åtanke i ditt dagliga arbete och 

använd resurser och energi ekonomiskt och effektivt. 

2.3 Miljöprestanda 
VBG Group granskar, följer och rapporterar sin miljöprestan-
da regelbundet, med särskild tonvikt på utvärdering av de 
potentiella riskerna med nuvarande och framtida produkter 
och verksamheter i certifierade företag. 

Vad vi förväntar oss av dig
» Se till att rapportera korrekta uppgifter i tid.

2.4 Säker hantering av farligt material
VBG Group identifierar potentiellt farliga ämnen i kemiska 

produkter och artiklar som används i vår produktion och 
säkerställer att de hanteras, transporteras, lagras, återvinns 
och bortskaffas på ett säkert sätt. Säkerhetsinformation ska 
också finnas tillgänglig för att utbilda och skydda de anställda 
mot farliga material och de anställda ska ha tillgång till lämplig 
personlig skyddsutrustning. 

Vad vi förväntar oss av dig
»  Vid hantering eller transport av farligt material, kemikalier, 

farliga delar eller avfall är försiktighetsåtgärder nödvändiga 
och instruktioner måste följas. 

»  Användning och hantering av kemikalier och andra material 
ska ske på rätt sätt och eventuella spill, utsläpp eller miljö- 
påverkan ska rapporteras.

»  Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid hante-
ring av farligt material.

2.5 Utsläpp och avfallshantering
VBG Group strävar efter cirkularitet och strävar efter att ha 
minsta möjliga påverkan på miljön. VBG Group står bakom 
samtliga av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi 
övervakar, spårar och dokumenterar utsläpp och avfall i syfte 
att minska vår klimatpåverkan.

Vad vi förväntar oss av dig
» Stöd strategin för cirkulär ekonomi i all verksamhet.
»  Förpackningsmaterial ska användas och utformas för att 

minimera avfall.  
»  Sträva efter växthusgasneutrala lösningar för att minska 

våra samlade utsläpp.
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3. Sunda affärer och 
  regelefterlevnad
3.1 Produktöverensstämmelse
VBG Groups produkter utformas, tillverkas, marknadsförs 
och säljs för att uppfylla gällande lagkrav och våra interna 
kvalitets- och säkerhetsstandarder. Regelefterlevnad är 
avgörande för att bygga förtroende för våra produkter som 
leder till framgång för oss och våra kunder.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Se till att alltid följa alla juridiska och lagstadgade krav samt 

interna standarder, inklusive de som rör utsläpp, säkerhet, 
farliga material eller delar och buller.

»  Manipulera aldrig tester eller testresultat. 
»  Ta aldrig några genvägar eller fatta beslut som äventyrar 

produktöverensstämmelsen – oavsett sannolikheten för 
upptäckt av myndigheter eller ledningen. 

»  Presentera våra produkter och tjänster korrekt. Säkerställ 
att uttalanden är underbyggda och ger inte vilseledande 
information, inklusive information om säkerhet eller miljö-
egenskaper.

3.2 Rättvis konkurrens
Vi litar på att våra produkter och tjänster kommer att vara 
framgångsrika på en konkurrensutsatt marknad och en rättvis 

VILKA ÄR VÅRA KONKURRENTER?
Våra konkurrenter inkluderar alla oberoende 
företag som konkurrerar eller kan konkurrera med 
VBG Group på en viss marknad.

När en leverantör eller kund också är en konkur-
rent gäller alla begränsningar som beskrivs i detta 
dokument, inklusive begränsningar i samband 
med ingående av avtal eller att dela eller ta emot 
viss information. Använd inte affärsrelationen 
som en förevändning för att bryta mot konkur-
renslagstiftningen.

VAD ÄR KOMMERSIELLT KÄNSLIG  
INFORMATION?
Det inkluderar:
•  priser, påslag, kostnader, marginaler eller rabatter
• försäljningsvillkor eller lönsamhet
•  distribution, affärsplaner, eftermarknadsstrategier, 

marknadsprognoser eller produktutvecklingspla-
ner

Att dela, ta emot eller utbyta denna typ av informa-
tion kan vara förbjudet även om den är informell, till 
exempel i samtal med en tidigare kollega eller vän 
som nu arbetar för en konkurrent. Om du har några 
frågor om huruvida ett samtal är lämpligt, bör du 
diskutera detta i förväg med divisionsledningen.

marknad gynnar oss. Vi konkurrerar med fördelarna hos våra 
produkter och tjänster och vidtar inte åtgärder som är olagliga 
enligt konkurrenslagarna, till exempel i maskopi med konkur-
renter. Vi behandlar våra leverantörer på ett professionellt sätt 
och väljer ut leverantörer utifrån objektiva kriterier.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Kom aldrig överens med en konkurrent i viktiga frågor som 

fastställande av priser, uppdelning av marknader eller 
kundallokering.

»  Använd endast legitima metoder för att samla in information 
om konkurrenter.

»  Bestäm inte på egen hand att utbyta kommersiellt känslig 
information med konkurrenter.
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3.3  Antikorruption inklusive gåvor och  
representation
Mutor och korruption snedvrider marknaden, hindrar den fria 
konkurrensen och bryter mot lagar som medför betydande 
böter för de inblandade företagen och individerna. VBG 
Group deltar inte i eller stödjer några korrupta metoder, inklu-
sive att erbjuda eller ta emot kickbacks, mutor, överdrivna 
gåvor eller gästfrihet, eller ”smörjpengar” – direkt eller indi-
rekt, till exempel via en tredje part. Vi kommer inte att accep-
tera leverantörer, återförsäljare eller partners som erbjuder 
mutor, och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder om såda-
na åtgärder avslöjas.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Att du förstår VBG Groups regler om gåvor och representa-

tionsförmåner och har ett legitimt affärsskäl för allt som du 
erbjuder.

»			̇Att	du	inte	erbjuder	eller	tar	emot	mutor	eller	annat	som	kan	
betraktas som en muta, inklusive kontanter, presentkort 
eller andra likvida medel, jobberbjudanden, tjänster, resor, 
löften om att betala skulder eller olagliga gåvor och repre-
sentationsförmåner.

»  Använd inte affärspartners eller andra tredjeparter för att 
betala mutor.

»  Se till att du vet vad som är tillåtet om du arbetar med reger-
ingstjänstemän och förstå att reglerna vanligtvis är mycket 
strikta.

»  Registrera alla betalningar och transaktioner i VBG Groups 
bokföring och register.

»  Genomför all nödvändig Due Diligence för att motverka kor-
ruption när du anställer eller hanterar tredjepartsförmedlare.

»  Ta aldrig emot något från en leverantör, affärspartner eller 
någon annan om det kan påverka eller kan tyckas påverka 
din förmåga att vara objektiv i dina affärsbeslut.

»  Om en leverantör eller affärspartner erbjuder dig olämpliga 
gåvor och representationsförmåner, ber vi dig att ta upp 
detta med din chef.

»  Att du deltar i obligatoriska utbildningar i vår Code of  
Conduct och antikorruption.

3.4  Handelsefterlevnad – Exportkontroller 
och ekonomiska sanktioner
Som ett globalt företag måste vi följa internationella handels-
regler, som är de regler genom vilka länder reglerar rörlig-
heten för produkter, teknik, programvara och teknisk informa-
tion över nationsgränser.

Överträdelser kan leda till åtal för ansvariga företag och indi-
vider, liksom dålig publicitet, försenade leveranser eller till och 
med förlust av import-/exportprivilegier.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Du bör alltid undersöka exportlicenskrav, handelsregler och 

sanktioner innan du exporterar en produkt eller delar tek-
nisk information eller programvara över nationsgränser.

»  Att du känner till och följer handelsrestriktioner som gäller 
där du gör affärer. Dessa kan vara komplexa eftersom reg-
lerna varierar beroende på plats och kan ändras som svar 
på världshändelser.

»  Följ alla tull- och exportkontrollkrav, inklusive dokumenta-
tion relaterad till klassificering, värdering och ursprungs-
land. 

 
3.5 Bekämpning av penningtvätt
Penningtvätt gör det möjligt för kriminella och andra att dölja 
källan till medel som har erhållits olagligt.  Dessa medel kan 
komma från eller stödja aktiviteter som människohandel, 
narkotikahandel, terrorism, utpressning eller bedrägeri. VBG 
Group varken underlättar eller stödjer penningtvätt. 

Vad vi förväntar oss av dig
»  För att känna dina affärspartners är det viktigt att förstå 

villkoren för alla transaktioner och vara uppmärksam på 
tecken på penningtvätt, som tredjepartsbetalningar, stora 
kontantköp eller användning av likvida medel.

RÄTTVIS KONKURRENS OCH  
SKYDD MOT MUTOR
»  Bygger förtroende, för VBG Group och vår 

verksamhet
»  Skyddar rättvisa marknader och kundval, som 

kan snedvridas när företag använder mutor eller 
samarbetar med konkurrenter för att lyckas

»  Skyddar vårt renommé och bygger förtroende 
hos marknaden genom att visa att vi konsekvent 
arbetar med integritet.
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4. Personligt intresse kontra   
  affärsintresse
4.1 Intressekonflikter
Som anställda på VBG Group har vi en skyldighet att arbeta 
för företagets bästa och att undvika eller avslöja situationer 
där våra privata, ekonomiska eller andra externa intressen 
strider mot vårt arbetsansvar. I vissa fall kan blotta skenet av 
en intressekonflikt skada vårt renommé eller effektivitet. 

Vad vi förväntar oss av dig
»  Att du vet hur man känner igen intressekonflikter. Om du 

står inför en konflikt, ska du berätta om den för din chef och 
samarbeta med företaget för att lösa problemet.

»  Exempel på potentiella konflikter som kan behöva tas upp 
är:

–  En nära relation med någon som du är chef för eller kan 
komma att anställa

–  Om du driver ett företag vid sidan av som gör affärer med 
VBG Group

–  Om du tar ett jobb vid sidan av hos en leverantör, en annan 
affärspartner eller konkurrent. 

–  Om en familjemedlem börjar jobba för en kund eller poten- 
tiell kund, leverantör eller konkurrent, speciellt om det rör sig 
om en viktig beslutsfattande roll

–  Om du eller en familjemedlem har en betydande ekonomisk 
investering i en nuvarande eller potentiell kund, leverantör 
eller konkurrent

4.2. Politiska uppdrag
VBG Group förhåller sig neutralt när det gäller politiska partier 
och kandidater. Vare sig namn eller tillgångar i VBG Group får 
användas för att främja politiska partiers eller kandidater till 
offentliga ämbeten intressen.

Vad vi förväntar oss av dig
» Du får stödja valfria ändamål men du får inte använda före-
tagets medel för att donera till politiska partier eller skänka 
pengar till välgörenhet i företagets namn.
» Du kan bidra med din egen tid och egna resurser, men du 
får inte använda arbetstid, egendom eller andra företagsre-
surser för att främja dina personliga politiska intressen.
» Du kan samla in pengar för politiska ändamål eller för att 
främja politiska kandidater, men du får inte göra detta på 
arbetstid. Villkoren för din anställning, inklusive dina rättighe-
ter och dina skyldigheter, bör klargöras för dig.

VAD ÄR POLITISK VERKSAMHET?
Med ”politisk verksamhet” avses i  Code of Con-
duct ett brett spektrum av handlingar, varav vi 
listar några nedan. Kom ihåg att du alltid kan vidta 
åtgärder eller bidra på egen hand, som individ. Du 
får dock inte använda VBG Groups resurser eller 
antyda att företaget stödjer aktiviteter som:

» Kandidaturer till politiska ämbeten
»  Kampanjande eller insamling till en politisk 

kandidat
» Volontärtid eller donationer till ett politiskt parti
» Lobbying
»  Undertecknande eller organiserande av uttalan-

den, framställningar eller brev
»  Offentligt påverkansarbete eller uttalanden i 

politiska frågor

– VEM KLASSAS SOM FAMILJEMEDLEM?
Våra regler om intressekonflikter kan omfatta vem som 
helst som du är släkt med eller som är en närstående.
Detta inkluderar t.ex. din: maka/make, partner, 
föräldrar, syskon, ingifta släktingar, barn, barnbarn och 
barn till partners.
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4.3 Insiderinformation
När du arbetar på VBG Group kan du stöta på insiderinfor-
mation som rör VBG Group eller VBG Group-aktien. När du 
har tillgång till insiderinformation omfattas du av juridiska och 
regulatoriska skyldigheter och överträdelse mot dessa  
skyldigheter kan utgöra ett brott.

 
Vad vi förväntar oss av dig
»  Du får aldrig använda dig av insiderinformation för att köpa 

eller sälja, för egen räkning eller för tredje parts räkning, 
direkt eller indirekt, VBG Group-aktier eller relaterade  
värdepapper (insiderinformation).

»  Rekommendera eller försök aldrig få någon annan att agera 
på insiderinformation.

»  Lämna aldrig ut insiderinformation utan att du har fått till-
stånd att göra detta.

»  Följ alltid våra rutiner kring intern rapportering av  
insiderinformation och anmälan av oavsiktligt röjande.

 

VAD ÄR INSIDERINFORMATION?
Insiderinformation är icke offentlig information 
som, om den offentliggörs, sannolikt kom-
mer att ha en väsentlig inverkan på priset på 
VBG Group-aktien eller priset på andra VBG 
Group-värdepapper.

Insiderinformation kan omfatta:
»  Oväntade väsentliga förändringar i order-

böckerna, orderingången eller i leveransen av 
produkter som orsakas av till exempel avbrut-
na ordrar

»   Förvärv eller avyttringar av betydande affärs-
verksamhet

» Strategiska leverantörers insolvens
»  Större operativa risker eller störningar i  

leveranskedjan
»  Problem med kvaliteten på produkter eller 

återkallelser
»  Oväntade betydande förändringar i det  

finansiella resultatet
» Innovativa produkter eller processer
» Rättstvister eller utredningar
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5. Skydda företags-
  information och tillgångar
5.1 Konfidentiell information
Vi har alla en skyldighet att skydda information som VBG 
Group betraktar som konfidentiell. Stöld eller obehörig 
användning eller avslöjande kan skada vår verksamhet avse-
värt. Detta inkluderar all icke offentlig information om våra 
processer, produkter, innovationer och ekonomiska eller 
strategiska planer eller ställning.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Se till att du har mandat och rätt affärssyfte innan du avslö-

jar konfidentiell information för någon utanför företaget.
»  Publicera aldrig konfidentiell information om företaget på 

sociala medier. Diskutera inte konfidentiell information på 
offentliga platser eller lämna konfidentiellt material utan 
uppsikt, inte ens på kontoret.

»  Lämna aldrig ut information över telefon eller via e-post som 
svar på oväntade förfrågningar, inklusive information om 
anställda, hemadresser, telefonnummer eller resplaner.

»  Skydda konfidentiell information som leverantörer, affärs-
partners och andra delar med oss.

»  Kom ihåg att din skyldighet att skydda konfidentiell infor-
mation kan fortsätta att gälla även efter att du har lämnat 
företaget. 

5.2 Immateriella rättigheter
VBG Groups immateriella rättigheter – såsom tekniska inno-
vationer, patent, upphovsrätt, know-how, affärshemligheter, 
design, varumärken och tillhörande licenser – är mycket 
värdefulla tillgångar, men detta värde kan gå förlorat eller 
äventyras om de missbrukas eller avslöjas på ett olämpligt 
sätt. VBG Group kommer att vidta åtgärder för att försvara 
sina immateriella rättigheter och har åtagit sig att respektera 
immateriella rättigheter som tillhör andra.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Se till att skydda VBG Groups affärshemligheter, uppfin-

ningar eller designer och publicera eller avslöja dem inte om 
du inte har fått särskilt tillstånd att göra detta.

»  Respektera och använd inte material som skyddas av 
immateriella rättigheter som tillhör andra utan VBG Groups 
godkännande och tillstånd från tredje part.

»  Om du har tillgång till konfidentiell information eller imma-
teriella rättigheter, hantera den på rätt sätt, skydda den mot 
olämpligt avslöjande och använd den bara på sätt som är 
tillåtna. Om informationen tillhör tredje part, ska alla avtal 
med den parten följas, inklusive om användning eller avslö-
jande.

»  Rapportera all misstänkt eller påstådd otillåten användning 
av VBG Groups eller tredje parts immateriella rättigheter i 
enlighet med VBG Groups direktiv.
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5.3 Förfalskade delar
Vi har metoder och processer på plats för att minimera risken 
för att förfalskade delar och material introduceras i leverans-
bara produkter.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Rapportera alltid till din chef om du upptäcker förfalskade 

delar eller har misstankar om att delar är förfalskade

5.4 Fysiska och finansiella tillgångar
VBG Groups tillgångar, inklusive finansiella tillgångar, fysisk 
egendom och företagets enheter, system och nätverk är 
kritiska för vår fortsatta produktivitet och företagets framgång. 
Vi måste använda dessa tillgångar på ett ansvarsfullt sätt och 
skydda dem mot stöld, slarv och slöseri, oavsett om det inne-
bär att skydda tillgången till företagets byggnader, utrustning 
och verktyg eller att använda gott omdöme vid användning av 
företagets medel.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Använd aldrig företagets tillgångar, som utrustning eller 

medel, för att gynna dig själv eller någon annan.
»  Följ lokala rutiner och instruktioner för redovisning av utgif-

ter, och gör inte anspråk på att få privata utgifter ersatta som 
utlägg för företaget.

»  Rapportera stöld eller missbruk av företagets inventarier, 
kontanter, utrustning, förnödenheter eller andra tillgångar.

5.5 Datasekretess
När vi anförtros personlig information om individer skyddar 
vi den och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda den mot 
att missbrukas. Vi följer alla tillämpliga sekretesslagar när vi 
samlar in, använder och delar personlig information om indi-
vider.

Vad vi förväntar oss av dig
»  Följ företagets riktlinjer när du samlar in, lagrar, använder 

eller delar personlig information om individer.
»  Använd inte personlig information som lagras i våra system 

förutom för affärsändamål som återspeglar ändamålet som 
informationen samlades in för.

»  Informera din chef om du har tillgång till personlig informa-
tion om individer som du inte behöver.

VIKTIGT!
»  Privat användning av VBG Groups IT-resur-

ser ska begränsas till ett minimum. Om du 
använder företagsresurser eller IT-resurser 
för personligt bruk kan din rätt till privatlivet 
begränsas.

»  För att förhindra missbruk eller olaglig aktivitet 
övervakar VBG Group IT-aktiviteter och kan 
även installera övervakningsprogram, inklusive 
för barnpornografi, samt nät- och spamfilter.

SKYDDSÅTGÄRDER
»  Fråga artigt främlingar som saknar ID-bricka 

vem de ska träffa.
»  Skydda alltid företagets bärbara datorer och 

andra mobila enheter mot stöld eller förlust
»  Använd starka lösenord och dela inte dina 

personliga lösenord med någon annan
»  Förvara alla flyttbara media, inklusive 

USB-minnen, CD-skivor och externa hårddis-
kar, på en säker plats

»  När du arbetar med VBG Group-information får 
du endast använda utrustning och tjänster som 
har godkänts av företaget

»  Använd ditt jobb-e-postkonto för all kommuni-
kation som rör arbetet – använd inte personliga 
e-postkonton i jobbet
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6. Transparent och ärlig 
  kommunikation
6.1 Redovisning och rapportering
Vi vill rapportera på ett transparent, sanningsenligt och 
snabbt sätt för att förmedla en sann bild av VBG Groups 
resultat. Vi rapporterar finansiella transaktioner i enlighet 
med god redovisningssed. Vi rapporterar sanningsenligt 
om all icke-finansiell information som vi har en skyldighet 
att lämna ut.

RAPPORTERA SANNINGSENLIGT 
OCH KORREKT
»  Driver resultat genom att säkerställa att 

högsta ledningen fattar sina beslut base-
rat på korrekt och aktuell information

»  Bygger förtroende genom att visa för 
marknaden att vi är ärliga och pålitliga

»  Skyddar mot bedrägerier och säkerställer 
att VBG Groups medel används till stöd 
för företagets strategiska intressen

Vad vi förväntar oss av dig
»    Var ärlig och korrekt när du rapporterar eller registrerar 

information om vår verksamhet. 
»  Om du skickar in eller godkänner utlägg måste du säker- 

ställa att utläggen återspeglar transaktionen och att de 
överensstämmer med företagets policyer och procedurer.

»  Ange aldrig felaktiga uppgifter när du registrerar en transak-
tion eller ange information som du vet är felaktig.

»  Om du upptäcker ett fel i en redovisningspost eller  
misstänker bedrägeri ska du genast rapportera detta.
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7. Gör din röst hörd!
Om du observerar ett beteende som känns fel eller om du har kännedom om något som bryter mot 
denna Code of Conduct vill vi att du berättar detta. Ofta kan tidig rapportering hjälpa till att lösa ett 
problem snabbt samtidigt som skadeverkningarna minimeras.

Hur anmäler jag misstanke om brott mot 
vår Code of Conduct?
Vi uppmuntrar alla anställda att anmäla misstänkta brott mot 
vår Code of Conduct. För att anmäla misstanke om brott mot 
vår Code of Conduct kan du:

» Prata med din chef, eller din chefs chef.
»  Prata med någon från en funktionsgrupp, som HR,  

Finance osv.
»  Gå till VBG Groups visselblåsartjänst på:
 Gå till intranätet ”Connect” och sedan in under  
 ”Servicecenter” eller använd den externa webbadressen  
 www.vbggroup.com, du hittar en länk till sidan i sidfoten.

Skriv ett brev till EVP Corporate Responibility & Group HR på:
 VBG Group AB (publ)
 Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan
 Eller ring: Telefon: +46 761368008

Kan jag anmäla anonymt?
Ja, i den mån anonyma rapporter är tillåtna enligt lokal lag. 
Vi ser dock gärna att du ger dig till känna när du lämnar in ett 
klagomål. På så sätt kan företaget få alla fakta, utreda din 
rapport ordentligt och inleda en konfidentiell dialog med dig.

Även om du ger dig till känna kommer vi att göra allt för att din 
identitet ska förbli strikt konfidentiell.

Vad händer när jag har slagit larm?
När du har slagit larm kommer VBG Group att utreda situa-
tionen och vidta lämpliga åtgärder. Om du slår larm i god tro 
kommer VBG Group inte att tolerera några repressalier mot 
dig. Det gäller oavsett vad resultatet av utredningen blir.



KONTAKT 

För frågor om vår Code of Conduct, kontakta: Christina Holgerson
Executive Vice President, Corporate Responsibility & Group HR

Group	Privacy	Officer

 E-post: christina.holgerson@vbggroup.com
Tel: +46 521 27 77 03


