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Etiske
retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER
Verden er i stadig utvikling og vår
gruppe likeså, men kravene til en etisk
og profesjonell holdning i alt vi foretar
oss kommer aldri til å endres. Vi har
alle et ansvar for å støtte og følge disse
retningslinjene og respektere integritet
og etiske verdier.

Dette er våre etiske retningslinjer – en
kort veiledning til etisk forsvarlig atferd,
både sosialt og overfor miljøet. Denne
brosjyren er en forkortet versjon av de
fullstendige retningslinjene våre. Du får
en komplett versjon hos din nærmeste
overordnede eller fra Personalavdelingen i din egen bedrift.

Forventninger i praksis
Vi forventer at du leser gjennom denne
brosjyren, husker retningslinjene våre
og vet hvor du kan finne ytterligere informasjon. La dette korte dokumentet være
en konstant påminnelse om hvordan du
skal behandle kolleger, leverandører,
kunder og planeten vår.

Din forpliktelse
Som ansatt i Axel Johnson International
blir du bedt om å undertegne et skjema
som bekrefter at du har forstått og er villig til å bruke disse retningslinjene i ditt
daglige arbeid. For å si det enkelt – når
du jobber for Axel Johnson International,
samtykker du i å respektere disse etiske
standardene og følge gjeldende lover.
Ansatte som unnlater å gjøre dette,
utsetter både seg selv og konsernet
for risiko. De kan også bli gjenstand
for disiplinærtiltak.

For kommende generasjoner
Martin Malmvik
Konsernsjef og administrerende direktør

I september 2015 vedtok 193 land FNs
globale plan, Agenda 2030, som beskri-

ver en global bærekraftig utvikling
frem mot 2030. Agenda 2030 består
av 17 mål som tar sikte på å utrydde
fattigdom, stoppe klimaendringene
og bekjempe urettferdighet og ulikhet.
Disse målene kalles for «bærekraftsmål»
og er et massivt forsøk på å gjøre verden
til et bedre sted å leve. Vi i Axel Johnson
International, og i tusenvis av andre
organisasjoner og virk-somheter, støtter
denne agendaen og anerkjenner betydningen av å gi kommende generasjoner
en bedre fremtid. Disse retnings-linjene
gir som sådan et grunnlag for hvordan
vi som ansatte kan være med å utgjøre
en forskjell.

VÅRE HOLDNINGER OG VERDIER

GENERELLE RETNINGSLINJER

Kjerneverdiene våre gjør at vi skiller oss
ut og er unike. De er en viktig del av vår
identitet og skal bidra til å skille oss fra
konkurrentene. Forståelse for kjerneverdien «Good to work with» er avgjørende
når det gjelder å skape et bærekraftig
arbeidsmiljø for oss alle. I praksis innebærer det:

Grunnleggende etikk

Bestilling av reiser

Behandle mennesker med verdighet,
respekt og medfølelse. Følg internasjonale og lokale forskrifter samt relevante
etiske og profesjonelle regler for god
praksis.

I forbindelse med reiser skal det billigste og mest praktiske alternativet alltid
benyttes. Tenk alltid på hva som er det
mest miljøvennlige alternativet sett fra
et miljøperspektiv. Aktiviteter knyttet til
underholdning fordrer god dømmekraft
og godtas kun dersom det er relevant
med hensyn til forretningsmål.

• Handle i tråd med lover og regler
• Profesjonalitet
• Ærlighet
• Ansvar
• Respekt

Dette gjelder for oss alle!
Å leve opp til disse verdiene bidrar til å
styrke entreprenørånden og respekten
vi har for andre i det daglige arbeidet.

Making
things
happen
Vi får ting til å skje. Vi tar initiativ,
driver ting fremover og leverer
det vi lover.

Good to
work with

Skape likhet i praksis
Vi streber etter å utforme et mangfoldig arbeidsmiljø med like muligheter
for alle ansatte. Husk at Axel Johnson
International har nulltoleranse for
alle former for mobbing, trusler eller
diskriminering på arbeidsplassen. Diskriminering på grunnlag av etnisk opprinnelse, kjønn, seksuell legning eller
andre personlige forhold aksepteres
ikke i noen form.

Narkotika og alkohol
Sett ikke deg selv eller andre i farlige
eller ubehagelige situasjoner – ikke bruk
eller vær påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer i arbeidstiden.

God å samarbeide med. Fordi
mennesker er viktige, relasjoner
er viktige, respekt er viktig.

Farsighted
Vi er fremsynte. Vi tenker langsiktig og velger det bærekraftige
alternativet.

Ansatte som opplever mobbing eller
diskriminerende atferd, bør rapportere
dette umiddelbart til sin overordnede
eller HR-representant.
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KOMMUNIKASJON
Intern kommunikasjon
Profesjonelt og anstendig språk er et
grunnleggende krav. Vær objektiv, hold
deg til fakta og bruk et profesjonelt
ordforråd.

Bruk av sosiale medier
Ha som utgangspunkt at alt du skriver
eller legger ut kan bli lest eller sett av
alle, over alt, til enhver tid. Gjør alltid følgende vurdering: «Ville sjefen, kunden
eller forretningspartneren min være
glad for at dette innholdet offentliggjøres?» Gi aldri inntrykk av at du snakker
på vegne av selskapet i personlig kommunikasjon eller på sosiale medier,
inklusive brukerfora, blogger og chatterom. Alt innhold som legges ut om produkter eller tjenester fra Axel Johnson
International via sosiale medier skal
anses som reklame og må godkjennes
i tråd med avtalte rutiner.

!

Konfidensialitet og beskyttet
informasjon
Informasjon skal behandles konfidensielt og kun brukes til tiltenkt formål samt
beskyttes mot unødvendig utlevering.
For eksempel skal informasjon om
strategier, produktutvikling, forretningspartnere og økonomiske resultater
behandles konfidensielt. Informasjon
om ansatte kan også være sensitiv og
bør behandles med forsiktighet.

Dersom du blir kontaktet av media eller annen
ekstern part som ber om informasjon, skal du
henvise dem direkte til administrerende direktør
i din bedrift eller til den som har ansvar for
kommunikasjon utad.

BESTIKKELSE OG
KORRUPSJON

GAVER OG
REPRESENTASJON

Vi har nulltoleranse for alle former for
korrupsjon, bestikkelse og utpressing.
Husk at bestikkelse er lovbrudd, både
når det gjelder å tilby en bestikkelse
eller gave OG motta en bestikkelse eller
gave. Begge parter har gjort seg skyldige i ulovlig atferd og dermed utsatt
selskapet for risiko.
Det er helt FORBUDT å gi gaver i
form av penger eller annet som lett kan
innløses i penger – dette er å anse som
bestikkelse.

Tilbud om eller aksept av personlige
fordeler fra/til en leverandør eller forretningspartner i forbindelse med Axel
Johnson International virksomhet er
et brudd på våre etiske retningslinjer.
Dette gjelder alle forretningsrelasjoner.
I visse situasjoner kan imidlertid en
liten oppmerksomhet forsvares. Husk
at det viktigste i denne sammenhengen
er hvor verdifull gaven er for personen
som mottar den.
Landspesifikke lover og regler samt
selskapets retningslinjer kan hjelpe
med å avgjøre hva som anses som
akseptabelt.

INTERESSEKONFLIKTER

FREMME
FAIR PLAY

Det forventes at du alltid handler til
beste for Axel Johnson International
dersom du befinner deg i en situasjon
der du står i fare for å bli påvirket av personlig vinning eller fordel. Unngå situasjoner som innebærer å:

Vi tror at rettferdig konkurranse er
grunnlaget for all progressiv og nyskapende forretningsvirksomhet. Det
krever engasjement og integritet fra
oss alle:

• kjøpe produkter fra en leverandør
eller forhandler som styres av et
familiemedlem, slektning eller
nær venn
• utføre personlige ærender
i arbeidstiden

• Holde ved like grunnleggende kunnskap om relevante nasjonale lover
• Avvise aktiviteter som kan bryte eller
gi inntrykk av subjektiv favorisering
av en part
• Søke juridisk rådgivning dersom
du er usikker

• motta gaver eller underholdning
som ikke er rimelig
Hvis du er i tvil,
spør sjefen din eller
administrerende
direktør for å være
sikker på at du ikke
er utsatt for en uetisk
situasjon.

SØRG FOR AT DU OG
DINE KOLLEGER
• aldri tar imot eller gir gaver som involverer penger eller annet som lett kan
innløses i penger – dette er å anse som bestikkelse
• aldri tar imot eller gir gaver som involverer andre enn personer med en
profesjonell interesse i relasjonen (dvs. ikke ektefeler eller slektinger)

Husk at brudd på lover og forskrifter med hensyn
til konkurranseregler kan medføre høye bøter
for både Axel Johnson International og din
bedrift. Et fullstendig konkurranseprogram finnes
tilgjengelig – be om råd hvis du er usikker!
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MILJØ
Hvis alle prøver å bidra personlig, har vi
større sjanse for å lykkes med vårt mål
om å redusere belastningen på miljøet.
Utfordre hverandre og tenk aktivt på
hvordan du kan påvirke i det daglige
arbeidet. Vær oppmerksom på følgende
hovedområder:
Bruk av ressurser som energi og
materialer – all bruk av ressurser skal
optimaliseres og reduseres mest mulig.
I praksis betyr det å fokusere på å bruke
så lite materiale som mulig, på gjenbruk
og gjenvinning
Kjøpsbeslutninger – ha alltid miljø- og
sosiale aspekter i bakhodet når du tar
beslutninger
Transport – ha alltid miljø- og sosiale
aspekter i bakhodet når du vurderer forskjellige alternativer. Gjør kloke valg og
oppmuntre leverandører til å ta ansvar

?

Har du ideer til hvordan du, bedriften eller
avdelingen din kan bidra? Vi oppfordrer deg
til å komme med forslag til tiltak eller endringer
i rutiner som kan bidra til å gjøre jorden til et
bedre sted å leve for kommende generasjoner.

SIKKERHETEN
KOMMER
ALLTID FØRST
Bevissthet omkring sikkerhet skal alltid
ha førsteprioritet. Sørg for at du følger
sikre driftsprosedyrer og selskapsspesifikke retningslinjer for å ivareta egen og
kollegers helse og sikkerhet.
Dersom du observerer en potensielt
usikker situasjon eller har et proaktivt
forslag til forbedring av arbeidsforhold
på arbeidsplassen, si fra og gi beskjed til
nærmeste overordnede.

Bruk av sikkerhetsutstyr, kunnskap om nødprosedyrer, nødvendig
opplæring, rapportering og oppfølging av
ulykker danner grunnlaget for et sikkert
arbeidsmiljø!

LEVERE BEKYMRINGSMELDING?
Som ansatt i Axel Johnson International
er etterlevelse av disse reglene en obligatorisk del av din ansettelse. Dersom
du er vitne til mistenkelig atferd, oppfordrer vi deg til å rapportere det. Første
skritt er å henvende deg til lederen for
din organisasjon. Hvis du ønsker å være
anonym, kan du bruke Axel Johnson
International varslingstjeneste, som er
spesielt utformet for å håndtere sensitive scenarier.

Bekymringsmeldinger kan formidles til
1. leder i bedriften din
2. representant fra personalavdelingen
i bedriften din
3. representant fra ledergruppen
i konsernet
4. ledelsesrepresentant for Axel
Johnson International
5. varslingstjenesten
Via varslingstjenesten kan du varsle
om bekymringsverdige forhold på
ønsket språk – åpent eller anonymt.
Alle bekymringsmeldinger blir behandlet via et uavhengig tredjepartssystem
for å sikre konfidensialitet gjennom
hele evalueringsprosessen.

HAR DU SETT NOE MISTENKELIG?
Gå til http://report.whistleb.com/axinter eller skann
denne QR-koden for å åpne nettsiden direkte på mobilen.
Følg instruksjonene på rapporteringssiden for å varsle
om kritikkverdige forhold.
For mer informasjon om varslingstjenesten,
se www.axinter.com
Hvordan? For å kunne skanne en QR-kode, må du ha en app installert på mobiltelefonen.
Gå til App Store/Play Butikk og last ned en QR-skanner. Åpne applikasjonen og skann
QR-koden for å komme direkte til det ønskede innholdet.

Resirkuleres

SKJEMA FOR ETTERLEVELSE
AV ETISKE RETNINGSLINJER
Jeg erklærer herved at jeg har lest of forstått innholdet i de etiske
retningslinjene for Axel Johnson International, og at jeg vil følge
disse retningslinjene i mitt daglige arbeid.
Jeg vil alltid bestrebe meg på å bidra til selskapets arbeid for å forhindre bestikkelser og korrupsjon ved å sørge for at all virksomhet
i selskapet fortsatt preges av ærlighet, gjennomsiktighet, integritet
og fair play. Jeg vil melde fra om eventuelle brudd eller mistanke
om brudd på disse retningslinjene til min leder eller følge etablerte
eskaleringsprosedyrer for varsling av kritikkverdige forhold.
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