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Adfærdskodeks

ADFÆRDSKODEKS
Verden er i konstant forandring, men
kravene til adfærd og professionalisme
i alle vores handlinger vil aldrig ændre
sig. Vi har alle et ansvar for at opretholde
og overholde dette adfærdskodeks
og vores værdier i forbindelse med
integritet og etik.

Dette er vores adfærdskodeks – en kort
vejledning i etisk korrekt adfærd, både
socialt og miljømæssigt. Denne brochure
indeholder en forkortet version af vores
komplette adfærdspolitik. Den fulde version kan rekvireres hos din nærmeste leder
eller hos din virksomheds HR-afdeling.

Vores forventninger
Vi forventer, at du læser denne brochure,
efterlever retningslinjerne og ved, hvor
du skal henvende dig for at få yderligere
oplysninger. Lad denne lille brochure
være en konstant påmindelse om, hvordan vi behandler vores kollegaer, leverandører, kunder og vores planet.

Din forpligtelse
Som ansat i Axel Johnson International
underskriver du en formular, hvor du
erklærer, at du har forstået reglerne og
forpligter dig til at efterleve de adfærdsmæssige retningslinjer som en del af dit
daglige arbejde. Eller kort sagt: Når du
arbejder hos Axel Johnson International,
forpligter du dig til at efterleve dette
adfærdskodeks og overholde gældende
lovgivning. Medarbejdere, der ikke gør
det, bringer både sig selv og hele koncernen i fare. Der kan også forekomme
disciplinære foranstaltninger.

For fremtidige generationer
Martin Malmvik
President & CEO

I september 2015 underskrev 193 lande
FN’s globale plan, 2030-Agendaen,

for bæredygtig udvikling frem til 2030.
2030-Agendaen indeholder 17 mål,
der har til formål at afskaffe fattigdom, standse klimaforandringerne
og bekæmpe uretfærdighed og ulighed. Målene har fokus på bæredygtig
udvikling og er et massivt forsøg på at
gøre verden til et bedre sted. Hos Axel
Johnson International støtter vi denne
plan, ligesom mange tusinde andre
organisationer og virksomheder, fordi
vi anerkender betydningen af at
 gøre
noget for fremtidige generationer. Disse
etiske retningslinjer skal således danne
grundlag for, hvordan vi som medarbejdere kan være med til at gøre en forskel.

VORES OVERBEVISNINGER
OG VÆRDIER
Vores kerneværdier adskiller os fra
andre og gør os unikke. De er en vigtig
del af vores identitet og vores metode
til at differentiere os fra konkurrenterne.
Det er vigtigt at forstå kerneværdien
”Good to work with”, når det handler om
at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø for
os alle. I praksis betyder det:
• Overholdelse af gældende love og
regler
• Professionalisme
• Ærlighed

Making
things
happen
Making things happen. Vi tager
initiativ, fungerer som drivkraft
og holder, hvad vi lover.

• Ansvarlighed
• Respekt

Det gælder for os alle!
At leve op til disse værdier er med til at
styrke virksomhedsånden og respekten
for andre i vores daglige arbejde.

Good to
work with

GENERELLE RETNINGSLINJER
Grundlæggende etik

Rejseregler

Behandl andre mennesker med værdighed og respekt. Overhold nationale og
internationale love samt alle gældende
etiske og faglige normer.

Vælg altid det mest omkostningseffektive og praktiske alternativ ved
rejseplanlægning. Overvej altid den
mest bæredygtige mulighed ud fra et
miljømæssigt perspektiv. Underholdningsaktiviteter kræver god dømmekraft
og er kun berettiget, når de er tydeligt
relevante i forhold til vores forretningsmæssige mål.

Ligestilling i praksis
Vi bestræber os på at skabe et mangfoldigt arbejdsmiljø med lige muligheder for alle. Husk, at Axel Johnson
International har nultolerance over for
mobning, intimidering og alle former
for diskriminering på arbejdspladsen. Diskriminering baseret på etnisk
oprindelse, køn, seksuel orientering
eller andre personlige egenskaber
er simpelthen ikke accepteret under
nogen form.

Stoffer og alkohol
Bring ikke dig selv eller andre i farlige og
uheldige situationer. Det er ikke tilladt at
være under indflydelse af alkohol eller
stoffer i arbejdstiden.

Good to work with. Vi skaber
tillid via respekt for mennesker
og relationer.

Farsighted
Far-sighted. Vi stræber efter
langsigtede løsninger og ser tingene
fra et bæredygtigt perspektiv.

Enhver medarbejder, der oplever mobning eller
diskriminerende adfærd, bør straks indrapportere
dette til nærmeste leder eller HR-repræsentant.

!

KOMMUNIKATION
Intern kommunikation
Professionelt og passende sprogbrug er
et basalt krav. Vær objektiv, hold dig til
fakta, og brug et professionelt sprog.

Brug af de sociale medier
Hav altid den antagelse, at alt, hvad du
skriver eller poster på internettet, kan
læses eller ses af alle, hvor som helst og
når som helst. Overvej følgende: ”Ville
min leder, kunde eller forretningspartner være glad for at se dette indhold
offentliggjort?” Giv aldrig det indtryk,
at du taler på vegne af virksomheden
i en personlig kommunikation eller på
de sociale medier, herunder brugerfora,
blogs og chatrooms. Alt indhold, der
postes om Axel Johnson International
produkter eller ydelser via de sociale
medier, anses som reklame og skal godkendes efter fastlagte rutiner.

!

Fortrolige og beskyttede
oplysninger
Behandl alle oplysninger fortroligt.
Brug dem kun til det tilsigtede formål,
og beskyt dem mod unødig offentliggørelse. Det gælder eksempelvis oplysninger om strategier, produktudvikling,
samarbejdspartnere og økonomiske
resultater, der skal behandles fortroligt.
Oplysninger om medarbejdere kan
også være følsomme og bør behandles
forsigtigt.

Hvis du bliver kontaktet af medierne eller af anden
ekstern part, der anmoder om oplysninger, skal
du henvise dem direkte til din administrerende
direktør eller den ansvarlige for virksomhedens
kommunikation.

BESTIKKELSE OG
KORRUPTION
Vi har nultolerance over for enhver form
for korruption, bestikkelse og afpresning. Bemærk, at bestikkelse altid er
strafbart. Det gælder både med hensyn
til at tilbyde bestikkelse og modtage
bestikkelse. Ved begge handlinger gør
man sig skyldig i uretmæssig adfærd og
udsætter dermed virksomheden for fare.
Giv eller tilbyd ALDRIG gaver, der
involverer kontanter eller pengesubstitutter – det er generelt at betragte som
bestikkelse.

GAVER OG
FORPLEJNING

INTERESSEKONFLIKTER

FREMME AF
FAIR PLAY

Det er en overtrædelse af vores
adfærdskodeks at modtage/tilbyde
nogen form for personlig gave fra/til
en leverandør eller samarbejdspartner i forbindelse med Axel Johnson
International virksomhed. Dette omfatter alle forretningsforbindelser.
Der er dog visse situationer, der kan
retfærdiggøre en mindre gestus. Husk
på, at det vigtigste i denne sammenhæng er, hvor værdifuld gaven er for den
modtagende person.
Landespecifikke lovbestemmelser
og virksomhedens regler kan rekvireres,
så man kan afgøre, hvad der betragtes
som lovligt.

Du er forpligtet til altid at handle i Axel
Johnson International bedste interesse,
hvis du står i en situation, hvor du kan
påvirkes til personlig vinding eller fordel.
Undgå situationer som:

Vi mener, at fair konkurrence er grundlaget for enhver progressiv og innovativ
virksomhed. Det kræver engagement
og integritet fra os alle:

• Indkøb af produkter fra en leverandør
eller forhandler, der ledes af et familiemedlem eller en nær ven
• Udførelse af personlige aktiviteter i
arbejdstiden

• Hav et basalt kendskab til relevante
nationale love
• Undlad at deltage i aktiviteter, der
krænker eller favoriserer tredjepart
• Søg juridisk vejledning i
tvivlsspørgsmål

• Modtagelse af gaver eller repræsentation ud over, hvad der er rimeligt

Hvis du er i tvivl, så
bed om råd hos din
leder eller administrerende direktør
for at sikre, at du ikke
udsætter dig selv for
en uetisk situation.

SØRG FOR, AT DU OG DINE
KOLLEGAER
• aldrig giver eller modtager gaver, der indeholder penge eller pengesubstitutter,
da det generelt er at betragte som bestikkelse
• aldrig giver eller modtager gaver, der involverer andre end personer med en
professionel interesse i relationen (dvs. ingen ægtefæller eller slægtninge)

Husk, at manglende overholdelse af regler
og bestemmelser i konkurrencelovgivningen
kan medføre store bøder til Axel Johnson
International og din virksomhed. Et komplet
skrift om konkurrenceforholdene kan rekvireres –
bed om vejledning, hvis du er i tvivl!

!

MILJØFORHOLD
Hvis vi alle bestræber os på at bidrage
på det personlige plan, vil vores evne
til at reducere påvirkningen af miljøet
øges. Vær gode til at udfordre hinanden,
og overvej aktivt, hvordan du kan gøre
en forskel i dit daglige arbejde. Hold
fokus på følgende hovedområder:
Udnyttelse af ressourcer som energi
og materialer – al brug af ressourcer
skal optimeres og materialeforbruget
minimeres. I praksis betyder det at
fokusere på at bruge så lidt materiale
som muligt, genbruge og i sidste ende
genvinde
Indkøb – sørg altid for at tænke miljøet
og de sociale aspekter ind i enhver
købsbeslutning
Transport – sørg altid for at tænke miljøet
og de sociale aspekter ind, når mulighederne vurderes. Vælg med omhu, og
tilskynd leverandørerne til at tage ansvar

?

Har du idéer til, hvordan du, din virksomhed eller
din afdeling kan bidrage? Vi opfordrer dig til at
identificere mulige tiltag eller ændringer i rutiner,
der kan hjælpe os med at gøre planeten til et
bedre sted for fremtidige generationer.

SIKKERHED
– VORES
ABSOLUTTE
TOPPRIORITET
Fokus på sikkerhed skal altid være topprioritet. Følg sikkerhedsprocedurerne
i produktionen og de virksomheds
specifikke politikker for at sikre din og
dine kollegaers sikkerhed og sundhed.
Hvis du observerer en potentielt farlig
situation eller har et proaktivt forslag til
forbedring af arbejdsvilkårene på din
arbejdsplads, så fortæl det til din nærmeste leder.

Brug af sikkerhedsudstyr, viden om nødhjælpsrutiner, relevant
uddannelse, indrapportering og opfølgning på
ulykker er grundlæggende elementer i et
sikkert arbejdsmiljø!

INDRAPPORTERING AF
MISTÆNKELIG ADFÆRD?
Det er en obligatorisk del af dit ansættelsesforhold hos Axel Johnson
International at forstå og efterleve
dette adfærdskodeks. Hvis du er vidne
til mistænkelig adfærd, opfordrer vi
dig til at indrapportere det. Henvend
dig først til en leder i din organisation.
Hvis du ønsker at være anonym, kan
du bruge Axel Johnson International
whistleblower-tjeneste, der er udviklet
til håndtering af følsomme emner.

Metoder til indrapportering:
1. Via en leder i din virksomhed
2. Via HR-afdelingen i din virksomhed
3. Via en leder i en forretningsenhed
4. Axel Johnson, international
ledelsesrepræsentant
5. Via vores whistleblower-tjeneste
Med whistleblower-tjenesten
kan du indrapportere mistænkelig
adfærd på dit eget sprog – åbent
eller anonymt. Alle indrapporteringer
håndteres i et uafhængigt, eksternt
system for at sikre fortrolighed i hele
evalueringsprocessen.

HAR DU SET NOGET
MISTÆNKELIGT?
Klik dig ind på http://report.whistleb.com/axinter, eller scan
QR-koden her for direkte adgang til hjemmesiden via din
mobile enhed. Følg instruktionerne på hjemmesiden for
at indrapportere mistænkelig adfærd.
Læs mere om whistleblower-tjenesten på www.axinter.com
Hvordan? For at kunne scanne QR-koden, skal du have en app på din mobile enhed.
Gå til din AppStore, og hent en QR-scanner efter eget valg. Åbn appen, og scan QR-koden
for at få adgang til hjemmesiden.

Egnet til
genbrug!

ERKLÆRING OM EFTERLEVELSE
AF DETTE ADFÆRDSKODEKS
Jeg bekræfter hermed at have læst og forstået indholdet i Axel
Johnson International adfærdskodeks, og at jeg vil efterleve det
i mit daglige arbejde.
Jeg forpligter mig til at deltage i forebyggelsen af bestikkelse
og korruption ved at sikre, at alle aktiviteter i virksomhedens
navn udføres med ærlighed, gennemsigtighed, integritet og
fair play. Jeg lover desuden at indrapportere enhver mistanke om
overtrædelse af dette adfærdskodeks til min leder eller via en
af de øvrige metoder til indrapportering af mistænkelig adfærd.
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