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DON’T DO
THIS AT WORK

Affärsetisk uppförandekod
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I NL E DNI NG

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

VI TAR
ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE
PÅ ALLVAR

VARFÖR HAR VI
EN AFFÄRSETISK
UPPFÖRANDEKOD?
Vår affärsetiska uppförandekod ger dig en
översikt över vårt ramverk av policyer och
instruktioner. Den visar hur vi på Telia gör
affärer genom att: definiera en gemensam
”etisk kompass” för företaget; fastställa
tydliga standarder för hur vi förväntas
uppträda; och hjälpa oss alla att inse att
affärer med integritet bygger på delat ansvar.
Vi tar ansvarsfullt företagande på
allvar. Därför beslutade vi att förvandla
vår koncernövergripande affärsetiska
uppförandekod till en rad exempel, som
på ett levande sätt beskriver vad du inte
bör göra på jobbet.
Vårt engagemang för ansvarsfullt
företagande
Som ansvarstagande företag stödjer
vi internationella normer för mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och
antikorruption. Vi följer ett antal
internationella deklarationer, konventioner
och riktlinjer. Några av dessa är FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna,
kärnkonventionerna för International
Labour Organization, OECD:s riktlinjer
för multinationella företag och FN:s
Global Compact.
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Dessa internationella standarder utgör
grunden för vår affärsetiska uppförandekod
och ramverket för våra riktlinjer och rutiner.
Vem berörs?
Den affärsetiska uppförandekoden omfattar
oss alla – medarbetare, direktörer och
styrelseledamöter. Även alla entreprenörer och
konsulter som arbetar inom vår verksamhet
måste följa den. Överträdelser av vår
uppförandekod, vilket också inkluderar våra
policyer och instruktioner, tolereras inte,
utan leder till följdverkningar som även kan
inbegripa uppsägning.

FÖRVÄNTNINGAR
Vad förväntas av mig som anställd?
Du förväntas läsa, förstå och följa vår
affärsetiska uppförandekod, våra policyer,
instruktioner och riktlinjer, samt relevant
lokal lagstiftning.
Var alltid öppen och transparent i dina
beslut och handlingar, och utnyttja aldrig
din position eller företagets tillgångar eller
affärsöverenskommelser för privat vinning.
Rapportera eventuella problem eller
överträdelser av våra policyer. Om du är
osäker på hur du ska agera, vänd dig till din
chef eller en Ethics and Compliance Officer.
Om du personligen känner dig hotad eller

utsatt för fara, eller blir tvingad till att bryta
mot våra principer, rapportera det till din chef
och Group Ethics and Compliance-teamet så
snart som möjligt.

Agera alltid omedelbart om du får
kännedom om eventuella överträdelser
av koden.

Vad förväntas av mig som chef?
Utöver ovanstående punkter förväntas du
främja en kultur av öppenhet och integritet
och skapa en miljö där medarbetarna i
ditt team känner sig bekväma med att
ta upp problem.

VÅRT SYFTE

BRINGING
THE WORLD
CLOSER
ON THE
CUSTOMER’S
TERMS
Ta dig tid att diskutera och fundera över de
avsnitt i koden som är särskilt relevanta för
ditt team, lyssna noga och försök svara på
frågor och funderingar. Ta hjälp av tillgängliga
resurser om du behöver.

För att fortsätta växa och vara inspirerade
i vårt arbete så måste vi vara relevanta
för våra kunder. Vår ambition är att ta
Telia till nästa nivå – to become a New
Generation Telco.
Vårt syfte visar hur vi tar oss dit: Bringing
the world closer on the customer’s terms.

VÅRA VÄRDERINGAR
Våra gemensamma värderingar – Dare,
Care och Simplify – vägleder hur vi ska
agera och uppträda i det dagliga arbetet.
I linje med våra värderingar vågar vi
tala fritt och uttrycka våra åsikter och
bekymmer. Vi bryr oss om varandra
genom att vara hjälpsamma, respektfulla
och ärliga. Och vi tar hand om vår värld
genom att agera på ett ansvarsfullt sätt
i enlighet med vår etiska standard.
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VI ÄR DEN NYA
GENERATIONENS TELCO
Det betyder inte att vi är ett nytt företag – det är ju vår historia, vårt arv,
våra erfarenheter och kunskaper som utgör grunden till allt spännande vi
har framför oss.
Vi har upplevt både med- och motgångar tillsammans och vi vet därför att
hur vi gör saker är minst lika viktigt som vad vi gör. Det ger en bild av vilka
vi är. Var och en av oss ansvarar för att agera på ett sätt som bottnar i
våra gemensamma värderingar och mål, men det är inte alltid helt lätt att
veta vad som är det rätta att göra.
Vi har tagit fram den här affärsetiska uppförandekoden som ett stöd för
att vi alla ska kunna agera på ett sätt som bygger ett företag vi kan vara
stolta över: ett Telia Company som tar ansvar för att göra saker rätt, ett
Telia Company som respekterar samhället och miljön. Ett Telia Company
som bidrar till en bättre värld och samtidigt för världen närmare våra
kunder, på deras villkor.
Johan Dennelind
Vd och koncernchef

GÅVOR OCH REPRESENTATION
INTRESSEKONFLIKTER
SPONSRING OCH DONATIONER
OLÄMPLIGA BETALNINGAR
TJÄNSTEMÄN I OFFENTLIG VERKSAMHET
FÖRETAGETS INFORMATIONSTILLGÅNGAR
RÄTTVIS KONKURRENS
INSIDERHANDEL
KUNDINTEGRITET
YTTRANDEFRIHET
KOMMUNIKATION OCH MEDIA
ANSVARSFULLA INKÖP
RÄTTVISA ARBETSVILLKOR OCH MÅNGFALD
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
RESOR
PENNINGTVÄTT
MILJÖANSVAR
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G ÅV O R O CH R E PR E SEN TAT ION

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

GÅVOR OCH REPRESENTATION
Vi ser till att gåvor och representation
alltid har ett tydligt affärsmässigt syfte,
att de överlämnas öppet och registreras
korrekt, att de har ett rimligt värde,
och att de är lämpliga i förhållande till
den aktuella affärsförbindelsen.

Tre viktiga punkter
1

Du får aldrig ge eller ta emot gåvor,
resor, ersättningar eller gästfrihet i
utbyte mot ett gynnsamt beslut eller
en affärsfördel

2

Vi betalar alltid våra egna logi- och
resekostnader i affärssammanhang

3

Mottagna gåvor kan behöva registreras

DON’T ACCEPT
SHINY GIFTS
DEFINITIONER
En gåva definieras som överlämnandet eller
mottagandet av föremål eller tjänster med ett
marknadsvärde. En gåva blir en muta när det
finns uppsåt att påverka affärsrelationer och
affärsbeslut.
Representation och gästfrihet, möten
med befintliga eller potentiella kunder och
leverantörer samt relationer med intressenter
är bara lämpligt när det sker enligt vår
affärsetiska uppförandekod och tillämpliga
lagar och förordningar.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi betalar alltid alla logi- och resekostnader
för medarbetare som deltar i arrangemang
som är relevanta för vår affärsverksamhet.
Om en gåva som tas emot har ett marknadsvärde
över 50 USD måste den registreras och
placeras i företagets gåvoförvaring. Alla gåvor
som mottagits av medarbetare som deltar i
en leverantörsurvalsprocess måste registreras,
oavsett gåvans värde.

Mer information
För mer information, se vår
antikorruptionspolicy.
Om du är osäker på vad du ska göra, tala med
koncernens Ethics and Compliance-avdelning
eller din lokala Ethics and Compliance Officer.
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Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Representation och gåvor kan komplicera
beslutsfattandet i affärssammanhang, så
tänk dig noga för innan du erbjuder eller tar
emot sådant.
Använd ditt omdöme och utvärdera
situationen, även när gåvan inte överskrider
våra gränser. Observera att det ibland är lägre
gränser som gäller beroende på lokala riktlinjer
och att gåvor kanske måste registreras i
företagets gåvoförvaring.

Ge inte och ta inte emot gåvor, resor, betalning
eller gästfrihet i utbyte mot ett gynnsamt
beslut eller en affärsfördel. Ge inga gåvor,
med undantag för företagsprofilerade föremål
av mindre värde, exempelvis pennor, till
offentliga tjänstemän.
Du kan hjälpa leverantörer och tredje part
att hjälpa dig göra det rätta genom att aktivt
kommunicera vår policy till dem.

I PRAKTIKEN
Jag har fått en inbjudan med VIP-biljetter
till en jazzfestival från ett försäkringsbolag
som också sponsrar arrangemanget.
I inbjudan ingår biljetter och boende.
Är det OK att ta emot?
Om det finns ett tydligt affärsskäl (t.ex. att vi
är kund hos detta företag, möte med viktiga
intressenter), om händelsen är transparent
(med en officiell inbjudan och många
deltagare) och om värdet är rimligt så är det
OK att gå. Vi måste dock betala för resor och
boende själva.
Det nya året närmar sig och jag vill ge
en gåva till våra intressenter. Säljteamet
har föreslagit att jag ska överlämna en
korg med godis och ett företagsprofilerat
headset till en grupp företagskunder,
däribland några från den offentliga sektorn.
Är det OK?
För att vi ska vara säkra på att vi följer vår
policy och nationell lagstiftning, ska korgen inte
ges till kunderna inom den offentliga sektorn.
Du kan i stället ge dem ett företagsprofilerat
anteckningsblock med penna till ett värde som
understiger 10 USD. Det är också viktigt att se
till att alla mottagare från den privata sektorn
har valts ut objektivt (inte subjektivt).
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Tre viktiga punkter

DEFINITIONER

1

Undvik situationer som kan påverka
– eller uppfattas som att de påverkar
– ditt beslutsfattande

2

Informera din chef om eventuella
intressekonflikter där du själv eller
andra är inblandade

3

Ge inte personliga kontakter,
som familj och vänner, positiv
särbehandling

07

En intressekonflikt råder när ekonomiska
incitament eller andra faktorer som har
betydelse för individen påverkar – eller
kan förefalla påverka – en medarbetares
yrkesprestation.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Affärstransaktioner eller icke-offentlig
information som erhållits genom arbetet får inte
utnyttjas av medarbetare för personlig vinning.
Även beslutsprocesserna i upphandlingar
måste vara ärliga och öppna.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Håll kontakter med leverantörer och
affärspartners på en yrkesmässig nivå och
undvik alltför familjära relationer. Ge inte familj
eller vänner positiv särbehandling och undvik
situationer som kan ge upphov till misstanke
om att det förekommer.

DON’T
FAVOR
FAMILY
INTRESSEKONFLIKTER
För att våra kunder ska få bästa
möjliga service ser vi till att alla
våra beslut kan fattas oberoende
av privata intressen eller delade
lojaliteter. Det gör vi genom
att aktivt undvika eller mildra
situationer som skapar potentiella
eller upplevda intressekonflikter
med vår affärsverksamhet.

Undvik också att delta i beslut som ger
upphov till, eller kan förefalla ge upphov till,
en intressekonflikt. Om du får kännedom om
en potentiell intressekonflikt ska du berätta för
din chef så snart som möjligt.
Om du överväger att bli styrelseledamot,
anställd eller konsult på ett annat företag, en
högprofilerad ideell organisation eller liknande,
se till att skaffa ett skriftligt godkännande först.
Du kan delta i aktiviteter utanför ditt vanliga
jobb, men tala om för din chef om det skapar
potentiella eller upplevda intressekonflikter.
Kontrollera att du gör det rätta genom att fråga
dig själv om du har någon intressekonflikt
att redovisa. Kan dina personliga relationer
påverka affärsbeslut? Innebär din roll att
du får någon form av beslutanderätt över
familjemedlemmar eller nära vänner?
Om svaren på frågorna antyder potentiella
problem, diskutera situationen med din chef
eller din lokala Ethics and Compliance Officer.

I PRAKTIKEN
Min man är delägare i ett företag som
övervägs som leverantör till Telia.
Är det lämpligt?
Det är OK för familjemedlemmar eller andra
nära relationer att vara leverantörer. Men du
måste undvika den här intressekonflikten
genom att tydliggöra relationen och inte delta
i upphandlingen eller beslutsprocessen.
Min granne är leverantör till Telia och har
bjudit in mig till sitt sommarhus över helgen.
Kan jag åka?
Det är OK att åka under förutsättning att vi
inte befinner oss mitt i förhandlingar med
leverantören och förutsatt att du inte har en roll
som skulle kunna skapa ett intryck av positiv
särbehandling.
Min kusin har nyss tagit examen och söker
jobb. Vi har lediga tjänster som skulle passa
och hon bad mig att hjälpa henne säkra
en plats. Vad ska jag göra?
Uppmana din kusin att gå till vår webbplats
där hon kan lämna en ansökan online.
Du kan också råda henne att ringa upp
kontaktpersonen som anges på webbplatsen
och följa upp sin ansökan.

Mer information
Du kan läsa mer i vår antikorruptionspolicy.
Du kan ta upp problem och rapportera
eventuella intressekonflikter genom vår säkra
webbportal, Speak-Up Line. Om du är osäker
på vad du ska göra, tala med koncernens
Ethics and Compliance-avdelning eller din
lokala Ethics and Compliance Officer.
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SPO NSR I NG O CH DO NAT ION ER

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

DON’T
SPONSOR
THE
WRONG
THING
SPONSRING OCH DONATIONER
Sponsring och donationer är ett bra sätt
att utveckla vår verksamhet och stödja
de samhällen där vi är verksamma.
Vi är noga med att alltid planera och
genomföra sådana insatser på ett etiskt
sätt som stödjer våra affärsmål och
skapar socialt värde.

Tre viktiga punkter
1

Utlova aldrig sponsring eller donationer
utan att följa godkännandeprocessen

2

Utvärdera alltid sponsringen utifrån vad
det kan innebära med tanke på vårt
rykte och korruptionsrisken

3

Basera sponsringsbesluten på
en långsiktig strategi och plan

Mer information
För mer information, se vår
antikorruptionspolicy.
Du kan ta upp problem och rapportera
eventuella överträdelser genom vår säkra
webbportal, Speak-Up Line.
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GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Det är viktigt att se till att allt stöd vi
erbjuder ligger i linje med vår verksamhet
och hållbarhetsstrategi. Bedöm
alltid alternativen mot en ryktes- och
korruptionsriskprofil som dokumenterar
valen och följer upp eventuella åtgärder
som krävs.
Se till att eventuellt stöd inte har någon
koppling till våra affärer och inte kan
tolkas som politiskt stöd, politisk betalning
eller bestickning. Ge aldrig stöd till
individer, organisationer, aktiviteter eller
evenemang som vi anser vara oetiska eller
diskriminerande. Stöd heller aldrig religiösa
eller militära verksamheter eller aktiviteter
som har en betydande negativ inverkan
på miljön.
Fråga dig själv om vi skulle kunna gå
ut offentligt med att vi stödjer en viss
verksamhet – är svaret nej, då är det inte
rätt för oss.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_SV.indd 9

TELI A C OM PA N Y

Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Planera sponsrings- och donationsaktiviteter
noggrant. Tänk långsiktigt och agera enligt
vår verksamhets- och hållbarhetsstrategi.
Du bör också dokumentera varje steg av
sponsringen och följa upp hur mottagaren
använt medlen i förhållande till fastställda
mål och mätvärden.
Följ vederbörlig process när du bedömer
mottagarna av stödet och överväg riskerna
för korruption. Använd aldrig sponsring och
donationer som ett sätt att påverka affärer
med en enskild kund.

I PRAKTIKEN
Jag är mitt uppe i en avtalsförhandling.
Den potentiella kunden säger att vi
kommer att få avtalet om vi sponsrar
deras evenemang.
Du bör artigt avböja erbjudandet. Vi
använder aldrig sponsring och donationer
för att påverka processen för att få eller
behålla affärer med en enskild kund.

09

Jag har fått en förfrågan från en bekant
om att sponsra ett evenemang som kan
vara relevant för vår verksamhet.
Utlova aldrig sponsring eller donationer utan
att följa relevant process. Du kan hänvisa till
vår policy och förklara att vi bara sponsrar
aktiviteter inom vissa områden som har en
positiv inverkan på vår verksamhet eller
samhället, eller båda.
Min chef ber mig om ekonomiskt stöd
till barnens fotbollslag.
Be alltid dina kollegor som ansvarar för
marknadsföring, sponsring och donationer
att bedöma varje begäran. Var noga med
att följa korrekt beslutsprocess innan några
utbetalningar görs.
Vad händer om en viktig politiker ber
om ekonomiskt stöd för sitt parti?
Vi ger aldrig politiska bidrag eller stöd som
kan tolkas som en politisk betalning eller
mutor – hänvisa den som frågar till vår policy.
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O L ÄMPL I G A B E TAL NI N GAR

DEFINITIONER
Korruption är missbruk av anförtrodd makt
för personlig vinning.
Mutor är att erbjuda, tillhandahålla,
bemyndiga, begära eller ta emot en
ekonomisk eller annan fördel som är avsedd
att påverka en transaktion eller ett beslut, eller
uppmuntra missbruk av en persons ställning.
Finansiering av korruption är en betalning till
en tredje part – till exempel en agent, partner,
försäljare eller konsult – som använder den
(eller en del av den) för en korrupt aktivitet
Underlättande betalningar (smörjpengar)
är betalningar som erbjuds eller görs till
en offentlig tjänsteman för att säkra eller
påskynda en rutinmässig och nödvändig
myndighetsåtgärd.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi sköter vår ekonomiska redovisning på
ett korrekt och transparent sätt, eftersom
det bidrar till att säkerställa att alla våra
betalningar görs av rätt anledning.
Vi väljer att aldrig att erbjuda, acceptera,
tillhandahålla, tillåta, begära eller ta emot
något av värde som kan vara avsett att
påverka eller belöna ett affärsbeslut. Detta
inkluderar mutor, både direkta och indirekta,
och betalningar som går via en tredje
part. Här inkluderas också underlättande
betalningar eller ekonomiskt stöd som kan
uppmuntra eller leda till korruption.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Utnyttja inte affärstransaktioner för egen
vinning. Det inkluderar att erbjuda, ge,
bemyndiga, begära, acceptera eller ta emot
en muta.
Var uppmärksam när du anlitar tredje part,
till exempel partners, leverantörer, konsulter,
underleverantörer, lobbyister, agenter och
byråer. Om du får kännedom om potentiell
korruption eller mutor, rapportera det till din
chef eller din lokala Ethics and Compliance
Officer så snart som möjligt.
Om du blir ombedd att göra en underlättande
betalning ska du stå på dig och kontakta
ansvarig chef för att lösa situationen.

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

OLÄMPLIGA BETALNINGAR
Vi agerar i enlighet med de högsta
kraven på öppenhet och integritet
oavsett var vi verkar. På det viset
kan vi säkerställa att våra handlingar
och beslut alltid sker med kundens,
vår verksamhets och samhällets
bästa för ögonen.

DON’T
DO
BRIBES

Tre viktiga punkter
1

Ingen ska kunna utnyttja våra
affärsbeslut för personlig vinning

2

Var uppmärksam vid kontakter
med tredje part och gör aldrig
några olämpliga betalningar för att
underlätta åtgärder eller beslut

3

Se till att bokföringen är korrekt
och transparent

Se till att dina dokument är i ordning när du
kontaktar offentliga tjänstemän i en region
där underlättande betalningar är brukligt.
Det minskar möjligheterna att be om
ytterligare betalningar.
Var medveten om att det kan bli svårare att
få den service du behöver om du vägrar
göra underlättande betalningar. Planera för
detta och prata med din chef om du har
några frågor.
Vi inser att medarbetare i sällsynta
undantagssituationer kan tvingas att
bryta dessa regler under hot om våld
eller personskada.

I PRAKTIKEN
Jag är ansvarig för vår nätutbyggnad på
en marknad med snåriga bestämmelser.
Arbetet är redan försenat och jag börjar bli
otålig – det skadar företaget och vi riskerar
att missa våra mål. Jag har nu blivit
erbjuden möjligheten att göra en donation
till ett barnhem som skulle kunna snabba
upp processen.
Förklara för tjänstemannen att du inte är
ansvarig för donationer. Du kan också
påpeka att företaget särskiljer donationer
och affärsverksamheten.

Mer information
För mer information, se vår
antikorruptionspolicy.
Du kan ta upp problem och rapportera
eventuella överträdelser genom vår säkra
webbportal, Speak-Up Line. Om du är osäker
på vad du ska göra, tala med koncernens
Ethics and Compliance-avdelning eller din
lokala Ethics and Compliance Officer.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_SV.indd 10

31.8.2016 11:04:05

T J Ä N S T E M Ä N I O FFE NTL I G V E R KSAMHE T

TELI A C OM PA N Y

11

Tre viktiga punkter
1

Erbjud aldrig gåvor eller representation
till offentliga tjänstemän eller tjänstemän
som deltar i offentliga upphandlingar

2

Se till att diskussioner och
överenskommelser med offentliga
tjänstemän dokumenteras till fullo

3

Ta med en kollega när du träffar
offentliga tjänstemän

DEFINITIONER
En person i politiskt utsatt ställning eller
en tjänsteman i offentlig verksamhet är:
• En tjänsteman, representant eller anställd
vid en statlig institution eller ett departement
• En tjänsteman, representant eller anställd
vid en myndighet
• En person som agerar i en officiell ställning
för eller på uppdrag av statlig institution,
departement, myndighet eller mellanstatlig
organisation
• En tjänsteman inom ett politiskt parti
• En kandidat till en politisk post eller
myndighetsbefattning, eller en person som
är tillförordnad sådan post eller befattning
• En statlig tjänsteman eller en statligt anställd
på internationell, nationell, regional eller
lokal nivå
• En anställd på statligt eller myndighetsägt
företag, skola, sjukhus eller annan enhet

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi strävar efter att skydda medarbetare och
företaget från potentiella intressekonflikter
och korrupta betalningar.

DON’T
MEET PUBLIC
OFFICIALS
ALONE
TJÄNSTEMÄN I OFFENTLIG VERKSAMHET
När vi arbetar med offentliga tjänstemän
och personer i politiskt utsatt ställning håller
vi oss till de högsta etiska standarderna
eftersom dessa personer ofta styr över
beslut eller processer som kan påverka
våra affärsframgångar.
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Detta påverkar på olika sätt våra kontakter
med offentliga tjänstemän eller tjänstemän
som arbetar med offentlig upphandling.
Vi bjuder bara på te, kaffe eller enkla luncher
i samband med affärsrelaterade diskussioner
eller evenemang. Vi erbjuder aldrig gåvor eller
representation, inte heller specialnummer eller
fria minuter såvida det inte är en del av en
legitim affär.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Det är bäst att alltid ta med en kollega vid
möten med offentliga tjänstemän eller personer
i politiskt utsatt ställning. Det gör det mindre
troligt att besvärliga situationer uppstår, och
om de gör det har du någon som kan stötta dig
och bekräfta din version av händelserna.
Dessutom bör ni alltid komma överens om
dagordningen i förväg och se till att det förs
anteckningar. Dela dessa med lämpliga
personer efteråt.
Ge aldrig gåvor till offentliga tjänstemän, med
undantag för företagsprofilerade produkter av
mindre värde (om detta är tillåtet enligt lokal
lagstiftning eller mottagarens uppförandekod).

Mer information
För mer information, se vår
antikorruptionspolicy.
Om du är osäker på vad du ska göra, tala med
koncernens Ethics and Compliance-avdelning
eller din lokala Ethics and Compliance Officer.
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FÖRETAGETS INFORMATIONSTILLGÅNGAR
Information är en av våra mest värdefulla
och känsliga tillgångar. Vi skyddar den noga
och följer relevanta rättsliga, avtalsmässiga
och affärsmässiga krav.

DON’T SHARE
SENSITIVE
INFORMATION
Tre viktiga punkter
1

Vi strävar efter att skydda vår
information. Det sker främst genom
att vi begränsar möjligheterna till att
komma åt, förändra eller påverka
informationen och dess tillgänglighet.

2

Behandla all icke-offentlig information
med försiktighet

3

Undvik riskabel internetanvändning

DEFINITIONER
Icke-offentlig information avser intern,
konfidentiell eller hemlig information som
inte är avsedd att vara offentlig.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Informationssäkerhet innebär att man skyddar
tre olika egenskaper: sekretess, riktighet och
tillgänglighet.
Konfidentialitet innebär att vi skyddar
information från att exponeras för obehöriga.
Riktighet innebär att vi ser till att informationen
är korrekt och fullständig. Tillgänglighet innebär
att vi säkerställer att informationen är tillgänglig
när den behövs.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Använd företagsinformation endast för
arbetsuppgifter och aldrig för personligt bruk.
Lämna till exempel inte ut information på
sociala medier om du inte har tillåtelse att
göra det.
Det är också viktigt att skydda
företagsinformation mot oavsiktlig eller
obehörig åtkomst, missbruk, felaktig ändring
eller förstörelse – i synnerhet när du hanterar
information utanför arbetsplatsen.
Se till att inte lämna skrivbordet med ickepublika dokument och flyttbara lagringsmedia
framme – lås in dem när du inte använder
dem – och använd bara utrustning, tjänster och
programvara som företaget godkänt. Följ alltid
användningsvillkoren för IT-utrustning som
gäller för din organisationsenhet eller ditt land.
Det kan handla om en policy för mobila enheter
eller för fjärråtkomst.

Mer information
Om du är osäker på
hur du ska hantera
information kan du
läsa riktlinjer och
instruktioner på
intranätet, eller tala
med din chef eller
säkerhetsorganisationen
på din enhet.
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Tänk på säkerheten när du använder internet.
Klicka inte på misstänkta länkar och öppna inte
misstänkta e-postbilagor. Undvik piratkopierat
material, programvara/appar med okänt innehåll
eller med okända licensvillkor samt webbplatser
med olämpligt eller skadligt innehåll.
Om du misstänker eller känner till att det
uppstått ett säkerhetsincident, ett bedrägeri
eller hot, rapportera det omedelbart till din
chef eller använd rapporteringsfunktionen
för säkerhetsincidenter via webbportalen
Incidentrapport för koncernsäkerhet.

Personlig säkerhet
Vi vill att alla ska kunna göra sitt jobb utan att
känna sig rädda eller hotade.
I våra lokaler ska du alltid bära ditt ID-kort
synligt och endast släppa i behöriga personer.
Följ reglerna för användning av lokaler som
gäller för din organisationsenhet eller landet där
du arbetar. Reglerna kan omfatta obligatorisk
säkerhetsutbildning och restriktioner för vissa
aktiviteter.

I PRAKTIKEN
Ibland behöver jag ringa och svara på
e-post utanför min vanliga arbetsplats.
Är det ett problem?
När du hanterar företagsinformation är du
alltid ansvarig för att skydda den på rätt sätt.
Fundera över var du befinner dig och se till att
informationen inte exponeras för obehöriga
personer. Var extra försiktig på offentliga
platser.
Om du är osäker på hur du ska hantera
information korrekt, tala med din chef eller
din enhets säkerhetsorganisation.
Jag arbetar hemifrån och vill använda min
dator eftersom den har en större skärm.
Är det OK?
Det är en säkerhetsrisk att använda privat
utrustning i arbetet. Använd bara utrustning,
tjänster och programvara som godkänts av
oss när du hanterar företagsinformation.
Vem ansvarar för att vår information
är skyddad?
Vi är alla ansvariga för att hantera
informationen på ett ansvarsfullt sätt. Om
du har skapat ett dokument, och är ägare av
den informationen, måste du se till att den får
rätt skyddsnivå. Ett sätt att göra detta är att
märka dokumentet med lämplig sekretessnivå
(klassificera).
Jag har skrivit ett PM efter ett möte.
Vem får läsa det?
Det beror på sekretessnivån på mötet och
vem som behöver informationen för att kunna
utföra sitt arbete. Informationsägaren avgör
vem som får läsa PM:et – i normala fall skulle
detta inkludera mötesdeltagarna och andra
medlemmar i berörda arbetsteam.
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DON’T
COMPETE
UNFAIRLY
Tre viktiga punkter
1

Följ noggrant gällande
konkurrenslagar eller antitrustlagar
där vi bedriver verksamhet

2

Använd aldrig vår position som
marknadsledare för att begränsa
konkurrensen

3

Du kan alltid få juridisk hjälp i
konkurrensrättsliga frågor

RÄTTVIS KONKURRENS
Fri och rättvis konkurrens leder till
de bästa resultaten för konsumenterna,
samhället och vår affärsverksamhet.
Vi stödjer helt och fullt konkurrens
och ett etiskt förhållningssätt inom
det rättsliga ramverk som gäller för
vår verksamhet.

DEFINITIONER
Konkurrensrätten förbjuder avtal och
samverkan mellan företag som har till syfte att
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.
Även i de fall överenskommelser inte har
detta syfte, är de förbjudna om de får de
konsekvenser som nämns ovan.
När vi har en dominerande ställning på
marknaden måste vi vara särskilt medvetna
om de effekter som våra beslut har på
kunder, konkurrenter och tjänsteleverantörer.
En dominerande ställning på marknaden är
inte förbjuden i sig, men det är förbjudet att
missbruka en sådan ställning.
Konkurrensreglerna gäller vid alla situationer,
formella och informella, till exempel
sociala evenemang, informella sociala
sammankomster samt möten och workshops.

GÖR DET RÄTTA

Mer information

Vad innebär det för Telia Company?
Vi är ett internationellt företag och våra
verksamheter kan därför regleras av
konkurrenslagstiftning på nationell eller
regional nivå.

Om det uppstår en fråga kring
konkurrensrätten, eller om du är osäker på hur
lagen tillämpas vid en viss situation, tala med
en jurist på Legal Affairs så snart som möjligt,
redan i ett tidigt skede i planeringen av avtalet,
prissättningsbeslutet eller andra åtgärder.

Även om lagstiftningen varierar innebär den
i allmänhet att konkurrenter hindras från att
försöka dela upp marknader, fastställa priser
eller på annat sätt påverka konkurrensen.
Den förhindrar också marknadsdominerande
företag från att missbruka den ställningen.

Vi ger alltid juridisk hjälp vid
konkurrensrättsliga frågor.

Vi deltar inte i några aktiviteter som bryter mot
relevanta konkurrens- eller antitrustlagar.
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Framför allt är vi noga med att aldrig vidta
åtgärder som hindrar eller skadar kunder,
konkurrenter eller tjänsteleverantörer, eller som
skulle kunna uppfattas som att de strider mot
konkurrenslagstiftningen.
Vi ingår inte heller några överenskommelser
med avsikt att hindra, begränsa eller snedvrida
konkurrensen. Detta omfattar att fastställa
priser eller andra affärsvillkor; begränsa
eller kontrollera produktion, marknader,
teknisk utveckling eller investeringar;
dela upp marknader eller försörjningskällor;
diskriminera andra företag eller försätta
dem i en ofördelaktig konkurrenssituation;
kräva godkännande av parter som inte har
samband med kontraktet.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
När du eller någon av våra
representanter kontaktar en faktisk eller
potentiell konkurrent måste gällande
konkurrenslagstiftning följas noggrant.

eller kund. Undvik också diskussioner eller
godkännanden av standarder som begränsar
utvecklingen eller användningen av teknik
eller utestänger konkurrenter, leverantörer
eller kunder.

I PRAKTIKEN
Hur vet jag om vi har en dominerande
ställning?
Definitionen av dominerande ställning
beror på det geografiska området och
produktmarknaden. Prata med en jurist på
Legal Affairs.
En konkurrent har kontaktat mig för att
diskutera framtida marknadsförhållanden.
Jag tror att priserna kommer att diskuteras
också. Hur ska jag svara?
Delta inte i den här typen av diskussioner.
Dokumentera om möjligt ditt avböjande av
denna begäran. Om du känner att du behöver
hjälp, prata med en jurist på Legal Affairs.

Du får varken diskutera eller göra några
överenskommelser om priser (historiska,
aktuella eller planerade), prispolicyer/formler,
vinstmarginaler eller liknande känsliga frågor.
Detta gäller även fastställande av ett lägstapris
eller att ge återförsäljare starka incitament
– t.ex. bättre avtalsvillkor – för att upprätthålla
ett minimipris.
Du får inte heller diskutera eller göra
överenskommelser om marknadsföring,
marknadsandelar, kunder och leverantörer.
Gör inte heller några överenskommelser om
att vägra att göra affärer med en leverantör
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DON’T DO
INSIDER
TRADING
Tre viktiga punkter
1

Skydda konfidentiell
företagsinformation

2

Handla inte med aktier när
du har insiderinformation

3

Vilseled inte andra med
felaktiga uppgifter

INSIDERHANDEL
Etiskt beteende bidrar till att stödja
en effektiv kapitalmarknad. Vi arbetar
alltid enligt högsta etiska standard
när det gäller insiderinformation.

DEFINITIONER

Sprid heller inte rykten eller vilseled andra
med felaktig information.

Insiderinformation är information som,
om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha
en betydande inverkan på värdet av aktier
eller andra värdepapper.

Du får inte köpa eller sälja aktier och andra
värdepapper i något företag om du har
insiderinformation.

Insiderhandel är användningen av
insiderinformation för att handla aktier
eller andra värdepapper, eller utbyte av
information med andra som kan använda
den för att handla.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi lägger stor vikt vid att skydda
affärshemligheter, särskilt när ett
offentliggörande skulle kunna påverka
aktiekursen för Telia eller andra företag.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Insiderhandel är olagligt i de flesta länder.
Avslöja aldrig konfidentiell företagsinformation
eller insiderinformation – även om du kommit
över den av misstag – för obehöriga personer.
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Dessa regler gäller även efter att du slutat
arbeta på Telia.

I PRAKTIKEN
Jag hörde någon säga att vi planerar att
förvärva en strategisk leverantör. Jag tror
att leverantörens aktiekurs kommer att
stiga när nyheten kommer ut. Kan jag
köpa aktier i leverantörens företag?
Du får inte köpa aktier eller tipsa någon
annan om planerna. Handel baserad på
insiderinformation är olagligt, oavsett
om det gäller aktier i Telia Company eller
en leverantör.

Mer information
För mer information, se vår policy för
insiderhandel där det också finns information
om rapporteringsplikt och handelsförbud.
Du kan också ta upp frågor eller funderingar
om eventuella överträdelser med din Legal
Affairs-kontakt.
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KUNDINTEGRITET
Kunder anförtror oss privata och känsliga
uppgifter. Det är viktigt att vi lever upp till detta
förtroende genom att respektera och skydda
våra kunders integritet. Vi lägger stor vikt vid
att behandla sådana uppgifter med sekretess
och endast använda dem på det sätt som
behövs för att vi ska göra vårt arbete.

DON’T VIOLATE
CUSTOMERS’
PRIVACY
Tre viktiga punkter
1

Kunders integritet är en central
fråga i allt vi gör

2

Hantera endast personuppgifter
när det krävs för att utföra dina
arbetsuppgifter

3

Behandla alla personuppgifter
som konfidentiella och hantera
dem på ett säkert sätt

DEFINITIONER
Kundintegritet handlar om hur vi samlar
in, använder och bearbetar våra kunders
personuppgifter och respekterar kundernas
rättigheter med avseende på deras
personuppgifter och privatliv. Rätten till
personlig integritet är en mänsklig rättighet.
Personuppgifter inkluderar all information
om en person vars identitet är uppenbar eller
kan fastställas genom att ytterligare information
inhämtas och kombineras med befintliga
uppgifter.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Kärnan i vår verksamhet är förtroende, och
därför är den personliga integriteten viktig i
allt vi gör. Detta innebär att personlig integritet
ingår som en självklar del i våra tjänster och
processer, i vår IT-infrastruktur samt i det
dagliga arbetet, och att integritetsaspekten
även präglar utvecklingsarbetet.
Vi strävar efter att upprätthålla mycket säkra
kommunikationsnät och att förhindra obehörig
åtkomst till våra kunders personuppgifter.
Vi arbetar också för att minska riskerna
för att våra kunders mänskliga rättigheter
begränsas genom myndighetsövervakning
av kommunikation.

Mer information
För mer information,
se vår koncernpolicy
om kundintegritet,
eller tala med
den som är
integritetsansvarig
lokalt eller på
koncernnivå.
Du kan också ta
upp problem och
rapportera eventuella
överträdelser genom
vår säkra webbportal,
Speak-Up Line.
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För att hantera riskerna i en värld som hela
tiden förändras måste vi kontinuerligt och
proaktivt bedöma hur våra handlingar och
beslut påverkar kundintegriteten. Vi följer
internationella standarder och lagar om
mänskliga rättigheter, däribland rätten
till personlig integritet. Det innebär att vi
respekterar våra kunders rätt till personlig
integritet och att vi använder deras
personuppgifter på ett lagligt och redbart sätt,
i linje med våra egna höga krav som beskrivs
i vår Group Policy on Customer Privacy.
Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver
för att kunna erbjuda våra tjänster och bedriva
vår verksamhet. De data vi har är konfidentiella
och används enbart för det syfte de samlades
in. Data som inte längre behövs raderas eller
anonymiseras, såvida de inte omfattas av
datalagringskrav.
Vi upprätthåller en öppen process hela vägen
genom att göra informationen tillgänglig för

våra kunder och ge dem meningsfulla val kring
hur vi använder den. Vi förbinder oss också
att följa lagen och våra egna högt ställda krav
på sekretess, och vi kräver detsamma av våra
leverantörer.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Bearbeta endast personuppgifter i den
utsträckning som behövs för att du ska kunna
utföra ditt arbete, och hantera dem på ett säkert
sätt med sträng sekretess. Följ alla gällande
rutiner och lagar, samt våra interna regler.
Var uppmärksam på integritetsaspekten och
öka din kunskap. Beakta integritetsaspekten
i allt du gör och under kunduppgifternas
hela livscykel – från insamling till radering.
Vidta aldrig en åtgärd som påverkar kunders
personuppgifter eller integritet innan du är
säker på att det överensstämmer med våra
sekretesskrav.

I PRAKTIKEN
Kan jag använda kundpersonuppgifter för
vilket ändamål som helst?
Nej – du får aldrig samla in, visa, använda,
dela eller avslöja någon kunds personuppgifter
om du inte är helt säker på att det är tillåtet att
göra så. Om du är osäker, prata med din chef
eller en Privacy Officer, som finns där för att
svara på dina frågor om personlig integritet,
insamling och användning av personuppgifter.
Din vän misstänker att hennes ex-partner
har en ny relation. Hon ber dig titta på hans
faktureringsinformation för att se om det
finns ett telefonnummer som han har ringt
ofta under en längre tid. Vad ska du göra?
Kunders personuppgifter får endast tas fram
och användas för att utföra arbetsuppgifter
i enlighet med fastställda arbetsrutiner och
tillämpliga lagar. Du får inte titta på den här
informationen eller dela den med din vän.
Under lunchen berättar din kollega om
en kund som också är en kändis. Han har
problem med att betala sin telefonräkning
på grund av sin svåra ekonomiska situation.
Naturligtvis är alla intresserade av hans
privatliv – kan du be om mer detaljerad
information?
Nej – du bör uppmana din kollega att inte
diskutera kundernas privata situation med
någon. Kunduppgifter är konfidentiell
information och får endast användas för
att utföra arbetsuppgifter.
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YTTRANDEFRIHET
Yttrandefrihet och personlig integritet är
kärnan i vår verksamhet. Vi skyddar och
stödjer alla våra kunders rättigheter att
utbyta idéer och vi främjar utvecklingen
av ett öppnare samhälle.

Tre viktiga punkter
1

Vi respekterar och främjar yttrandefrihet
och användarnas personliga integritet

2

Undvik och mildra eventuella negativa
effekter eller risker för användarnas
yttrandefrihet och personliga integritet

3

Stöd användarnas rättigheter i
händelse av nya regler som negativt
kan påverka individernas yttrandefrihet
och personliga integritet

DON’T DISRESPECT
FREEDOM OF
EXPRESSION
DEFINITIONER
Yttrandefrihet är en grundläggande
mänsklig rättighet som utgår från alla
människors inneboende värde.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi respekterar och främjar internationella
normer för mänskliga rättigheter, inklusive
våra kunders rätt till yttrandefrihet och
personlig integritet.
Detta innebär att vi alltid ifrågasätter
ny lagstiftning och nya administrativa,
licensrelaterade eller brottsbekämpande
regler som vi måste följa om vi tror att de
kan påverka användarnas yttrandefrihet
eller personliga integritet negativt.
Det innebär också att vi skyddar, främjar
och stödjer yttrandefrihet och personlig
integritet genom ansvarsfullt beslutsfattande,
och vi är så öppna som möjligt när det gäller
omfattningen av myndigheters övervakning
och restriktioner av kommunikation.

Mer information
För mer information, se vår policy om
yttrandefrihetsfrågor.
Vi har också ett verktyg som vi använder för att
bedöma och eskalera alla önskemål eller krav
från myndigheter som skulle kunna få allvarliga
konsekvenser för våra kunders yttrandefrihet
och personliga integritet.
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Vi har infört en ”point-of-challenge”-policy
som innebär att vi noggrant utvärderar och
utmanar icke-konventionella förfrågningar
och krav från myndigheter som kan påverka
våra kunders yttrandefrihet. Vi följer regler
i den utsträckning som krävs, inte mer.
Vi engagerar oss inte politiskt i länder där
vi är verksamma, men genom sättet vi

bedriver vår verksamhet utövar vi offentlig
opinionsbildning och argumenterar för
en tydlig och öppen lagstiftning. Vi för
också dialog med myndigheter och andra
intressenter kring regler som påverkar vår
verksamhet och våra kunders rättigheter.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Att främja allas rätt till yttrandefrihet och
personlig integritet syftar till att förutse,
undvika och minska risker för användarnas
yttrandefrihet. Försvara alltid den universella
rätten att söka, ta emot och sprida
information och tankar genom alla sorters
medier, oavsett gränser.
Om du får kännedom om icke-konventionella
förfrågningar eller krav som kan få allvarliga
konsekvenser för yttrandefriheten och den
personliga integriteten, vill vi att du utvärderar
och eskalerar ärendet så att vi kan tolka
förfrågan så snävt som möjligt och utmana
den på lämpligt sätt.

I PRAKTIKEN
Vår koncernchef har offentligt uttalat vårt
starka engagemang för att respektera
och stödja yttrandefriheten, en frihet som
underlättas av våra nät och tjänster.
Vi har också inlett ett samarbete med
konkurrenter för att främja yttrandefriheten,
och vi publicerar Law Enforcement
Disclosure Reports som bidrar till ökad
kunskap och förståelse hos intressenter
och uppmuntrar till större öppenhet.
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KO MMUNI KATI O N O CH M EDIA
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K O M M U N I K AT I ON O CH ME DI A

TELI A C OM PA N Y

DON’T
POST
WITHOUT
THINKING

Tre viktiga punkter
1

Vår kommunikation ska vara proaktiv,
öppen, rättfram, relevant och
serviceinriktad

2

Var försiktigt och förstå ditt ansvar
när du publicerar något på nätet

3

Behandla all intern kommunikation
som riktar sig till en bredare grupp
som om den vore offentlig

23

KOMMUNIKATION OCH MEDIA
Vi är öppna och kommunicerar på
ett sätt som speglar våra värderingar.
På detta sätt bygger och underhåller
vi vårt varumärke som i sin tur gynnar
vår affärsverksamhet.

GÖR DET RÄTTA

I PRAKTIKEN

Vad innebär det för Telia Company?
All vår kommunikation ska vara proaktiv,
öppen, rättfram, relevant och serviceinriktad.

Vad är lämplig att publicera på sociala
medier när det gäller mitt arbete?
Prata med din chef,
kommunikationsansvarig eller HR – de kan
hjälpa till att avgöra.

Vi tillhandahåller all information i enlighet med
lokala lagar och regler och etablerad praxis
för börsnoterade bolag.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Agera ansvarsfullt på nätet och använd ditt
sunda förnuft. Du ansvarar själv för det du
publicerar på bloggar, wiki-webbplatser, i
tweets eller andra former av sociala medier.
Prata aldrig om intäkter, framtida produkter,
prissättningsbeslut, opublicerade ekonomiska
resultat eller andra konfidentiella uppgifter.
Granska alltid det du har skrivit – om det gör
dig det minsta fundersam kanske du ska sova
på saken innan du publicerar?
Behandla all intern kommunikation som riktar
sig till en bredare grupp av medarbetare med
samma omsorg som offentlig kommunikation,
och håll dig uppdaterad om frågor som är
relevanta för ditt arbete.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_SV.indd 23

En journalist ringer oväntat och vill ställa
några frågor till mig. Vad ska jag göra?
Ta journalistens kontaktuppgifter och
be att få återkomma. Prata sedan med
pressansvarig och bestäm tillsammans
hur ni ska svara.
Vad ska jag göra om jag
uppmärksammar oegentligheter som
kan vara intressanta för media?
Kontakta din chef alternativt en press- eller
kommunikationsansvarig omedelbart så
att problemet kan lösas. Du kan också
rapportera överträdelser av vår kod genom
Speak-Up Line.

Mer information
För mer information, tala med pressansvarig
eller en kommunikationsansvarig.
Du kan ta upp problem och rapportera
eventuella överträdelser genom vår säkra
webbportal, Speak-Up Line.
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ANSVAR SFUL L A I NKÖ P

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

ANSVARSFULLA INKÖP
Upphandling bidrar till vår
konkurrenskraft och lönsamhet.
Vår upphandlingsstrategi stöder vår
verksamhet genom att implementera
en uppsättning standardiserade
processer, verktyg, regler och styrning.
Genom ansvarsfulla inköp kan vi bygga
pålitliga och långsiktiga affärsrelationer
med leverantörer och entreprenörer,
och använda företagets resurser så
effektivt som möjligt.

Tre viktiga punkter
1

Kontakta inte leverantörer direkt –
upphandlingsavdelningen sköter detta

2

Om vi inte följer upphandlingsprocesserna eller använder tillgängliga
verktyg kan det leda till såväl
ekonomiska och operativa risker
som skadat anseende

3

Ge inte och ta inte heller emot några
gåvor, mutor eller andra olagliga
betalningar från leverantörer och
underleverantörer

DON’T BUY
IRRESPONSIBLY
GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi vill uppfattas som ett rättvist och
professionellt företag, så vi arbetar efter höga
affärsetiska standarder och inköpsrutiner.
Vi förväntar oss att våra leverantörer och
entreprenörer ska uppfylla samma höga
standard. Om vi inte följer processerna eller
använder tillgängliga verktyg kan det innebära
såväl ekonomiska och operativa risker som
skadat anseende.
Vi väljer leverantörer enligt rättvisa, fastställda
kriterier som en del av ett öppet och
konkurrensutsatt anbudsförfarande med
leverantörskvalificering, vilket inkluderar de
hållbarhetskrav som anges för leverantörer
i vår uppförandekod och i andra dokument.
Vår inköpsavdelning ansvarar för alla inköp
och avtalsförhandlingar med leverantörer,
inklusive undertecknandet av leverantörsavtal.
För alla inköp krävs en skriftlig inköpsorder
(PO) före leverans av varor eller tjänster –
vi betalar inga fakturor utan en PO.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Använd alltid våra inköpssystem för att
göra en inköpsrekvisition. Kontakta inte en
leverantör direkt. Behöver du hjälp vänder du
dig till din lokala inköpsavdelning.
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Var noggrann när du godkänner inköpsorder,
avtal, kvitton och fakturor för varor/tjänster
och gör det i tid. Rapportera eventuella
misstag eller avvikelser.
Ge aldrig och ta aldrig emot några gåvor,
mutor eller andra olagliga betalningar
från leverantörer och entreprenörer, och
vidarebefordra inte konfidentiell information
som inköpspriser, upphandlingsprojekt eller
avtalsvillkor, vare sig internt eller externt.
Om du är osäker eller om du känner till
faktiska eller potentiella intressekonflikter,
tala med din chef, Group Legal Affairs eller
Ethics and Compliance Office.

I PRAKTIKEN
Vem väljer nya leverantörer?
Vi gör en tydlig skillnad mellan att definiera
våra behov och att välja leverantörer.
Du ansvarar för att kontakta inköpsavdelningen
i god tid när du har ett inköpsbehov.
Inköpsavdelningen är ansvarig för utvärdering
och val av leverantörer (i samarbete med dig).
Med hjälp av vår upphandlingsstrategi
kan vi köpa den bästa kvaliteten till ett
konkurrenskraftigt pris, och säkerställa att

varor och tjänster uppfyller våra affärsmässiga
behov och hållbarhetskrav.
Vem kan teckna leverantörsavtal?
Leverantörsavtal ska alltid upprättas skriftligt.
De undertecknas eller medundertecknas sedan
av en behörig person från inköpsavdelningen,
efter korrekt och affärsmässigt godkännande
av interna intressenter. Avtal alltid måste vara
underskrivna och införda i inköpssystemet
innan några köp kan göras.
Om jag behöver köpa tjänster
eller produkter, kan jag skicka en
anbudsförfrågan till potentiella
leverantörer?
Nej, du ska inte kontakta potentiella
leverantörer själv. Skapa i stället en
inköpsrekvisition i vårt inköpssystem.
Inköpsavdelningen kommer då att kontakta
dig för mer information om det behövs, eller
kontakta potentiella leverantörer direkt.
Var finns information om processer och
verktyg för inköp?
Du kan hitta information om inköpsprocessen
och verktyg på vårt intranät. Kontakta ditt
lokala inköpsteam om du har frågor.

Mer information
För mer information,
se vår inköpspolicy,
uppförandekoden
för leverantörer
och andra
upphandlingsriktlinjer.
Du kan också tala
med ditt lokala
inköpsteam.
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R ÄTTV I SA AR B E TSV I L LKOR OC H M ÅN GFALD
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DON’T BE
A BULLY
Tre viktiga punkter
1

Vi strävar efter mångfald på
arbetsplatsen

2

Alla har rätt till en arbetsplats som är fri
från trakasserier och diskriminering

3

Behandla alla dina medarbetare med
respekt, värdighet och vanlig hövlighet

DEFINITIONER
Mångfald i arbetsstyrkan beskriver en
miljö där rättvisa arbetsvillkor gynnar en
personalstyrka med människor från många
olika bakgrunder.
Mångfaldsinitiativ syftar till att öka värdet
av mångfald i arbetsstyrkan. Vi utformar
våra ledningsprocesser så att de ska främja
utvecklingen av en arbetsplats där alla
medarbetare kan bidra med sin fulla potential.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi vill erbjuda en god arbetsmiljö med rättvisa
anställningsvillkor för alla anställda. Om vi
alla åtar oss att aktivt leva upp till företagets
värderingar, kommer det att göra en stor
skillnad till det bättre.
Vi följer internationella standarder för mänskliga
och fackliga rättigheter. Det inkluderar att
respektera och mänskliga rättigheter och att
aldrig använda barn- eller tvångsarbete.
Vi erbjuder också en säker och sund
arbetsmiljö som uppfyller eller överträffar
nuvarande globala standarder och lagstiftning,
med arbetsvillkor som är förenliga med lokala
lagkrav och kollektivavtal – alla medarbetare
har rätt att bilda eller ansluta sig till föreningar
och att förhandla kollektivt.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_SV.indd 27

RÄTTVISA ARBETSVILLKOR
OCH MÅNGFALD
Vår starka kultur och konkurrenskraft
är beroende av att vi kan identifiera,
anställa och behålla de bästa
medarbetarna. Vi strävar efter att
skapa rättvisa anställningsvillkor
och bekämpar aktivt alla former
av olaglig diskriminering.

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter
utifrån kompetens, erfarenhet och prestation,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion,
ålder, funktionshinder, sexuell läggning,
nationalitet, politisk åsikt, facklig tillhörighet,
social bakgrund och/eller egenskaper som
skyddas av lagen. Vi har nolltolerans mot
diskriminering, trakasserier och mobbning.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Behandla alltid dina medarbetare med
respekt, värdighet och vanlig hövlighet
så att alla får uppleva en arbetsplats som
är fri från trakasserier på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion, ålder eller någon
annan egenskap.
Följ alla tillämpliga arbets- och
anställningslagar samt vår personalpolicy.
I synnerhet får du aldrig mobba, ofreda eller
uppträda på ett diskriminerande sätt mot
någon. Detta innefattar fysiska och verbala
hot och förnedring.
Var medveten om att alla inte ser på humor
på samma sätt, så undvik att berätta historier
eller skämt som kan uppfattas som olämpliga.
Undvik också att sprida eller visa material
som vissa kan finna stötande.
Om du märker olämpligt eller oacceptabelt
beteende på arbetsplatsen, rapportera det till
din chef eller den lokala personalavdelningen
så snart som möjligt.

I PRAKTIKEN
Min chef talar till oss på ett förödmjukande
och hotfullt sätt. Ibland skäller hon ut oss
under möten. Vad ska jag göra?
Du har rätt till en arbetsmiljö som är fri från
hotfullt, fientligt och kränkande beteende
som är föremål för rättsligt skydd. Rapportera
problemet till din chefs chef eller HR – de
hjälper dig att lösa situationen.
Min kollega fällde en kommentar som
fick mig att känna mig obehaglig till mods.
Är det trakasserier?
Inte alla negativa eller kritiska kommentarer
kan definieras som hotfulla, fientliga eller
kränkande. Om du känner dig obekväm,
försöka tala med din chef först. Du kan
också kontakta HR eller Speak-Up Line.
Vad gör jag om jag får ett
e-postmeddelande som innehåller
kränkande skämt eller kommentarer?
Skämt som rimligen skulle kunna betraktas
som kränkande har ingen plats hos oss och
bör inte skickas via företagets e-post, oavsett
vilka mottagarna är. Tala om för avsändaren
att du uppfattat e-postmeddelandet som
stötande. Du kan också meddela din chef,
HR eller Ethics and Compliance Office.

Mer information
För mer information,
se vår personalpolicy.
Om du har några
frågor, tala med din
chef eller din lokala
HR-avdelning.
Du kan ta upp
problem och
rapportera eventuella
överträdelser genom
vår säkra webbportal,
Speak-Up Line.
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HÄL SA O CH SÄKE R HET PÅ ARBET SPLAT SEN

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

DON’T
ENDANGER
YOURSELF
OR OTHERS
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ
ARBETSPLATSEN
De flesta olyckor, tillbud, skador,
arbetsrelaterade sjukdomar och
osäkra förhållanden kan förebyggas.
Vi vill skydda och förbättra hälsan och
säkerheten för alla som arbetar för eller
med oss, överallt där vi har verksamhet.

GÖR DET RÄTTA

I PRAKTIKEN

Vad innebär det för Telia Company?
Vi erbjuder sunda och säkra arbetsmiljöer
som uppfyller eller överträffar globala
standarder och nationell lagstiftning.

Ett sätt att behålla fokus på frågor och hälsa
och säkerhet är att du och ditt team ställer
er dessa frågor:

Framför allt prioriterar vi arbetsprocesser,
metoder och en utformning av tjänster
som minskar eventuella negativa effekter
för individen
Säkerhet är den viktigaste faktorn bakom
alla våra beslut, men en sund och säker
arbetsplats handlar inte bara om att
förebygga olyckor. Även det fysiska och
psykosociala välbefinnandet är viktigt.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Ta ansvar för din egen hälsa och säkerhet
genom att se till att du förstår och följer
våra säkerhetsregler och rutiner.
Du kan också bidra till en säker arbetsmiljö
för andra genom att stoppa och rapportera
osäkra situationer, så länge du inte försätter
dig själv eller någon annan i fara.
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Tre viktiga punkter
1

En hälsosam och säker
arbetsplats är allas ansvar

2

Det handlar om mer än att
förebygga olyckor

3

Tänk på vilka eventuella
problem som finns i ditt team

• Har vi en hälso- och säkerhetskultur för vårt
teams dagliga arbete? Hur väl fungerar den?
Vad kan vi göra bättre?
• På vilket sätt bidrar en hälsosam arbetsmiljö
till vår verksamhet?
• Vilken typ av hälso- och säkerhetsrisker har
vi i vårt team?
• Har vi en plan för att identifiera, förebygga
och åtgärda risker?
• Vet vi hur man rapporterar ett tillbud,
en incident eller en arbetsskada?
• Hur kan vi främja god hälsa och
välbefinnande i vårt team?

Mer information
För mer information, se vår policy om hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen.
Du kan ta upp problem och rapportera
eventuella hälso- och säkerhetsproblem
genom vår säkra webbportal, Speak-Up Line.
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R E SO R

DON’T TRAVEL
IF YOU DON’T
NEED TO
RESOR
Hälsa, säkerhet och miljöhänsyn är
de viktigaste faktorerna när vi reser.
För att säkerställa att vi får ut det
mesta av vår resa är vi också noga
med hanteringen av kostnader och tid.

Mer information
För mer information, se vår policy för
resor och utgifter och säkerhetspolicyn,
eller läs mer på intranätet.

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi ser till att affärsresor och möten alltid är
produktiva och säkra för dig som medarbetare,
och att de organiseras med kostnadseffektiva
leverantörer.
Du hittar säkerhetsinformation om affärsresor
på vårt intranät.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Följ alltid vår godkända bokningsprocess
– se våra instruktioner för resor och kostnader.
Det krävs en reseförfrågan för alla resor, och
den måste godkännas av en chef. Försök
alltid att resa på det mest kostnadseffektiva
sättet. Praxis är att boka ekonomiklass och
använda överenskomna standardservicenivåer
för t.ex. hotell och hyrbil. Använd alla typer av
bonusar eller ersättningar från resesystem eller
lojalitetskort som är kopplade till affärsresor
enbart för framtida affärsresor.
Din personliga säkerhet är mycket viktig när
du befinner dig på resande fot. Läs på om
resesäkerhet på intranätet och sätt dig in i
aktuella reserisker. Resor till högriskländer
är begränsade och kräver godkännande från
din chef.
Förbered dig inför resan och bekanta dig
med din destination i förväg, skriv upp
kontaktuppgifter för hotell, lokala kontakter och
vår resesupport så att du snabbt kan få hjälp
om du behöver det. Control Risks stödjer oss
också med en mobilapp och telefonnummer.
Var uppmärksam när du reser så att du kan
agera rätt i eventuella situationer som uppstår.
Du måste också vara försiktig med våra
företagsdokument och annan känslig
information. Diskussioner, telefonsamtal,
dokument och presentationer kan lätt snappas
upp eller läsas av andra under resan, så
håll en låg profil och undvik att exponera
organisationsnummer eller nämna namnen
på våra kollegor och företag i samtal. Använd
sekretessfilter på din bärbara datorskärm för
att skydda information.
Uppträd som en ambassadör för vårt företag
under dina affärsresor. Genom att läsa på om
destinationen före resan kan du lättare förstå
och respektera lokala seder och bruk. Köp
aldrig sexuella tjänster under en affärsresa,
varken under eller efter arbetstid.

I PRAKTIKEN
Innan du börjar planera en resa bör du
först överväga om det skulle räcka med
virtuellt samarbete. Videokonferenser,
telefonkonferenser och mötesverktyg online
kan spara pengar, undvika störningar och
restid, och minska vår miljöpåverkan.
Det är inte alltid nödvändigt att träffas fysiskt
för att ha ett möte, men var realistisk – om du
behöver åka så gör det.
När du planerar gruppresor, fundera på om det
verkligen är vettigt att alla åker. Om så är fallet,
planera resan i god tid för att ge deltagarna
tillräckligt med tid att boka biljetter. Om folk
reser från flera platser, välj att träffas på den
plats som ger den lägsta totala resekostnaden.
Läs och behåll en kopia av vår
reseförsäkringsinformation och vårt
försäkringsnummer. Skriv upp din lokala
resebyrås telefonnummer i fall du behöver
det under resan. Undvik om möjligt onödiga
ändringar i resplanerna om de orsakar
ytterligare kostnader.

Tre viktiga punkter
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1

Du representerar företaget när du reser
i affärssammanhang

2

Det är inte alltid nödvändigt att resa
– överväg virtuella samarbeten och
miljövänliga alternativ

3

Följ vår godkända process och anlita
utvalda leverantörer när du bokar resor

31.8.2016 11:17:09
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Tre viktiga punkter

DON’T
LAUNDER
MONEY
PENNINGTVÄTT
Genom att följa standardprocesser
och vara öppna i alla våra finansiella
aktiviteter kan vi säkerställa att vi får
våra intäkter på ett etiskt och lagligt sätt.

1

Vår finansiella verksamhet sker alltid
på ett öppet och etiskt sätt

2

Vi deltar inte i affärer som involverar
parter utan anknytning till affären,
ovanliga betalningsmetoder eller
onormala villkor

3

Vi kontrollerar tredje part innan vi
ingår affärsöverenskommelser

DEFINITION
Penningtvätt är en term som beskriver
den process genom vilken brottslingar döljer
det ursprungliga ägandet och kontrollen av
intäkterna från kriminella aktiviteter genom att
få det att se ut som om intäkterna kommer från
en legitim källa.

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vi är noga med att alla våra finansiella
aktiviteter genomförs med öppenhet och
på ett etiskt sätt.
Detta innebär att vi aldrig gör affärer med
misstänkta brottslingar, hjälper till med att
förvärva eller kontrollera kriminell egendom,
eller att förfalska eller förstöra relevanta
dokument. Vi deltar inte heller i affärer
som involverar parter utan anknytning till
affären, ovanliga betalningsmetoder eller
onormala villkor.
I kontakter med nuvarande eller potentiella
kunder eller leverantörer agerar vi på ett
professionellt sätt, utan extravaganser.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Genomför alla affärer och finansiella aktiviteter
med fullständig öppenhet och enligt
standardprocesserna.
Rapportera alltid misstänkta transaktioner
och potentiell eller faktisk penningtvätt,
och kontrollera tredje part innan någon
affärsöverenskommelse görs.

Mer information
Du kan ta reda på mer, lyfta problem eller
rapportera potentiella överträdelser genom att
kontakta koncernens eller din lokala Ethics and
Compliance Officer.
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MI L JÖ ANSVAR

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

MILJÖANSVAR
Vi designar våra nätverk och levererar
våra tjänster på ett sätt som ska ge
minimal miljöpåverkan. Vi hjälper också
våra kunder och leverantörer att minska
deras påverkan på miljön.

Tre viktiga punkter
1

Leta efter möjligheter att minska
energianvändningen, utsläpp av
växthusgaser och avfall

2

Genom att minska vår miljöpåverkan
kan vi också minska våra kostnader

3

Fundera över vilken miljöpåverkan
dina affärsbeslut får

DON’T WASTE
RESOURCES
DEFINITIONER
Miljöpåverkan är den effekt som en
produkt eller tjänst har på miljön. Påverkan
avser produktens hela livscykel – från
produktion till användning till kassering.

För att undvika den miljöpåverkan och de
kostnader som resor medför bör virtuellt
samarbete vara förstahandsalternativet.
Om du verkligen behöver resa, överväg
kollektivtransporter eller att resa med tåg
i stället för att flyga eller köra själv.

Växthusgaser är de gaser som orsakar
den globala uppvärmningen. Utsläppen av
dessa bör hållas till ett minimum.

I PRAKTIKEN

GÖR DET RÄTTA
Vad innebär det för Telia Company?
Vår främsta miljöpåverkan är
energianvändningen, växthusgasutsläpp
och avfall. Vi kan minska dessa effekter
genom att bygga energieffektiva nätverk
och, där det är möjligt, använda förnybar
energi som grön el och solkraft i stället
för fossila bränslen som diesel, bensin
och naturgas.
Vi minimerar och återvinner också avfall på
rätt sätt, och utvecklar och levererar tjänster
som hjälper våra kunder att minska sin
miljöpåverkan.
Genom att köpa endast från miljövänliga
leverantörer, kan vi ytterligare minska
miljöpåverkan från vår verksamhet.
Hur gör jag för att det ska bli rätt?
Fundera över vilken miljöpåverkan dina
affärsbeslut har på kort och lång sikt – den
billigaste lösningen är inte alltid den bästa
ur miljösynpunkt.
Sikta på att minska, återanvända och
återvinna resurser genom att använda
mindre papper och elektricitet, återanvända
utrustning och återvinna avfall.
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Vad säger jag till en kund som frågar om
våra tjänster är miljövänliga?
Våra tjänster hjälper både konsumenter
och företagskunder att interagera på
distans, med mindre miljöpåverkan än resor.
De möjliggör också smartare arbetssätt
och effektivare processer med lägre
miljöpåverkan. Vår klimatpåverkan är mycket
låg, framför allt eftersom vi köper grön el
i Sverige och Europa. Vi har ingen grön
portfölj – alla våra tjänster är gröna.
Hur bidrar miljöansvar till att minska våra
kostnader?
Resurser som el, bensin och diesel är inte
gratis. Om vi minskar användningen minskar
vi också våra kostnader. Om vi kan reducera
vårt avfall innebär detta lägre kostnader
för avfallshantering. Genom att förbättra
återvinningen skapar vi större möjligheter
att återvinna och sälja sådant som kunder
lämnar in till oss, exempelvis telefoner.
Vad betyder miljöansvar för det dagliga
arbetet?
Vi tillämpar miljöledningssystemet ISO 14001.
Det är ofta ett krav i upphandlingar och är ett
utmärkt verktyg för att hantera miljöpåverkan
på ett strukturerat sätt. Detta innebär att vi
ständigt utvärderar och sätter upp mål för
områden med större miljöpåverkan, bland
annat inom energieffektivitet, utsläpp och
hur vi hanterar avfall.

Mer information
För mer information, se vår
miljöpolicy eller kontakta
sustainability-group@teliacompany.com.
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UTTRYCK DI G FR I TT

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

STÅ UPP
FÖR DET
SOM ÄR
RÄTT
SPEAK UP
Vi stödjer en kultur som
uppmuntrar varje individ
att uttrycka sig fritt –
en kultur som skyddar
mänskliga rättigheter och
värnar alla medarbetares
värdighet, hälsa och
säkerhet. Vi erbjuder ett
säkert och tryggt sätt att
konfidentiellt kunna uttrycka
oro och ställa frågor när
de vanliga vägarna inte är
tillgängliga eller lämpliga.
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HUR GÖR JAG FÖR ATT
DET SKA BLI RÄTT?

VAD HÄNDER NÄR JAG
SKICKAR EN RAPPORT?

Reagera alltid snabbt om du misstänker eller
blir vittne till överträdelser mot vår kod.

Teamet för särskilda utredningar kommer
att granska den information som du har
lämnat och vidta lämpliga åtgärder. Du får
ett rapportnummer som gör att du kan se
vilka åtgärder som vidtagits. Du kan också
kontakta utredaren.

Om du vill ta upp ärenden om olämpliga
beteenden som gäller en leverantör, kund eller
annan affärspartner, eller om hur vi gör affärer
inom Telia, ska du i första hand vända dig till
din chef, HR, Group Ethics and Compliance
eller din lokala Ethics and Compliance Officer.
Om problemet är av allvarligare art kan du
även använda Speak-Up Line.

SPEAK-UP LINE
Speak-Up Line är en enkel, säker och
anonym kanal där du kan ta upp problem
eller rapportera potentiella övertramp.
Du kan rapportera när som helst, dygnet runt,
alla dagar i veckan, utan att vara rädd för
repressalier. Det går att vara anonym, men
om du väljer att lämna ut din identitet kan
du vara säker på att rapporten kommer att
behandlas konfidentiellt.
Du hittar Speak-Up Line på www.speakupline.
ethicspoint.com där det också finns mer
information. Du kan även skicka e-post
till teamet för särskilda utredningar på
speak-up-line@teliacompany.com.

All kommunikation är anonym och sker helt
konfidentiellt. Vår affärsetiska uppförandekod
förbjuder alla former av repressalier mot
visselblåsare.

VAD ÄR REPRESSALIER?
Repressalier innebär att göra en anställd rädd
för att klaga eller hävda sina rättigheter. Vi gör
allt vi kan för att skapa en öppen arbetskultur
där alla känner sig bekväma och kan uttrycka
sig utan rädsla.
Framför allt tolererar vi inte några som helst
försök att straffa, förfördela eller diskriminera
någon som tar upp ett problem eller
samarbetar i en internutredning. Vi kommer
också att vidta åtgärder, inbegripet potentiell
uppsägning, om en chef avsiktligt eller
oavsiktligt läcker en visselblåsares identitet.
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GENOM ATT
RAPPORTERA
OEGENTLIGHETER
KAN DU GÖRA
VÅRT FÖRETAG TILL
EN ÄNNU BÄTTRE
ARBETSPLATS.
SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM

Denna publikation
är en del av
vår affärsetiska
uppförandekod.
Med ensamrätt.
Ingen del av denna
publikation får
reproduceras på
något sätt utan
tillstånd från
Telia Company.
Version 1.0.
Tryckt 2016.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_SV.indd 35

31.8.2016 11:19:32

36

KO NTAKT

A FFÄ R S ETI S K U P P FÖR A N D EK OD

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

Genom att rapportera oegentligheter kan du bidra en ännu bättre arbetsplats.
www.speakupline.ethicspoint.com eller mejla speak-up-line@teliacompany.com
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