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Förord

VD:s inledning 
Gunnebos vision är att bli den ledande globala leverantören av en säkrare 
framtid. Genomförandet av den visionen innebär att bli världsledande inom 
alla aspekter av allt vi gör och vår Uppförandekod utgör grunden för det. 
Den är utformad att återspegla våra värderingar och hjälper dig att uppfylla 
ditt personliga ansvar.

Den fastställer varje Gunnebo-anställds ansvar mot kunder, intressenter, kollegor och samhället som helhet. 

Var och en av oss representerar Gunnebo och har som sådan representant en skyldighet att upprätthålla 

vårt rykte som ett ansvarsfullt och hållbart företag. All interaktion vi har med en kund, en intressent, en 

leverantör, en affärspartner, vår kollega, media eller samhället säger något om vilket slags företag Gunnebo 

är. Uppförandekoden hjälper oss i dessa fall genom att ge klara riktlinjer om hur vi ska agera på ett 

etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta stöds av vår hållbara tillämpning och koncernens kärnvärderingar som 

innefattar vårt kundfokus, vårt kvalitetsåtagande, vår yrkeskunnighet, vår integritet och vårt samarbete. 

Följ dessa principer och Uppförandekoden när du representerar Gunnebo och låt dem återspeglas i ditt 

agerande. Om du någon gång är osäker på hur du ska agera i en viss situation – och du inte hittar 

svaret i uppförandekoden – tveka då inte att tala med din närmaste chef eller lokala HR-representant 

för att få vägledning. Vi rekommenderar starkt att du loggar in på GUNNEBO DRIVE och genomför 

onlinekurser som täcker in Uppförandekoden samt etiska riktlinjer för affärsverksamheten.

 Slutligen vill jag tacka er alla för era personliga bidrag till Gunnebos allomfattande åtagande att 

bli ett ansvarsfullt globalt företag och för att ni stödjer vår vision om att bli den ledande globala 

leverantören av en säkrare framtid. 

Henrik Lange

Företagschef och VD
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Syfte

Gunnebo uppförandekod har fastställts för att markera de 
grundläggande principer som styr Gunnebos verksamheter. Den ska 
vägleda Gunnebos anställda i deras relationer med andra anställda, 
kunder, leverantörer, samhället och intressenter.

Den fastställer att Gunnebos svar på internationella och nationella 
lagar och förordningar är ett svar i förenlighet med dessa. Dessutom 
upprättar dessa lagar minimistandarder för vårt agerande. Det 
inbegriper att Gunnebo och dess anställda agerar som ansvarsfulla 
deltagare inom företagets verksamhetsområden och bidrar till en 
hållbar utveckling.

Därav följer att Gunnebo uppmuntrar leverantörer, agenter, 
konsulter och andra affärspartner att följa dessa principer inom sin 
inflytandesfär. Dessa principer ska också gälla vid bedömning av 
nuvarande och potentiella partner. Uppförandekoden gäller i alla 
länder som Gunnebo bedriver verksamhet i och för all personal, 
oavsett om de är Gunnebos anställda eller arbetar å Gunnebo 
vägnar inom de här länderna.

Referensstandarder

Gunnebo uppförandekod grundas på följande 
internationella principer:

•  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

•  FN:s Global Compact-initiativ

•  ILO:s principer om rättigheter på arbetet

•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag

•  FN:s konvention mot korruption

•  ISO-standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000)

Kärnvärderingar

Förutom av referensstandarderna förenas vi av fem 
kärnvärderingar:

•  Kundfokus: Förstår vi vad våra kunder behöver hjälper det oss att 
uppfylla deras förväntningar.

•  Kvalitetsåtagande: För in hög kvalitet i alla aspekter av vårt arbete.

•  Yrkeskunnighet: Genomförande och leverans av de rätta 
lösningarna, vid varje tillfälle och i rätt tid är centralt för vårt arbete.

•  Integritet: Vi är ärliga och en partner att räkna med.

•  Samarbete: Teamarbete och interkulturell förståelse hjälper oss att 
bygga upp ett bättre erbjudande på global nivå.

Kärnvärderingarna finns på en central plats i det vi gör och i sättet 
vi gör det på. De definierar vår kultur och vårt införande av de högsta 
principerna för personligt och professionellt uppförande. 

Om Gunnebo-koncernens

Uppförandekod 
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Ansvar och åtaganden

Ansvar mot de anställda
Att respektera de anställda och deras rättigheter, att erbjuda 
säkra och goda arbetsförhållanden, icke-diskriminerande villkor 
och kontinuerlig utveckling av kunnande och kompetenser för att 
säkerställa de enskildas motivation och utvecklingsmöjligheter.

Ansvar mot kunderna
Att vinna och behålla kunder genom kontinuerlig utveckling; 
att bygga upp varaktiga relationer baserade på tillit; att kunna 
tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som uppfyller 
kundernas förväntningar avseende funktion, utformning, kvalitet, 
säkerhet och miljövård. 

Ansvar mot leverantörer och tjänsteleverantörer
Att upprätta produktiva, etiska och transparenta relationer med 
leverantörerna genom att etablera tydliga riktlinjer och förväntningar 
samt utföra nödvändiga kontroller.

Ansvar mot intressenter
Att tillhandahålla intressentvärde genom hållbar vinstgivande tillväxt 
och skydd av investeringar.

Ansvar mot samhället och miljön
Att hantera företaget som en ansvarig samhällsmedlem som 
agerar i enlighet med lagarna i de länderna där det är närvarande 
och samtidigt visar respekt för internationellt skyddade mänskliga 
rättigheter. Vi måste se till att vi inte är medskyldiga till missförhållanden 
när det gäller mänskliga rättigheter och alltid ta hänsyn till hälsa, 
säkerhet och miljöproblem för att bidra till en hållbar utveckling.

Implementering

Denna uppförandekod gäller för all personal och alla Gunnebos 
affärsverksamheter, oavsett plats. Koden fastställer huvudprinciperna 
för verksamhetens ansvarsskyldighet. Den är avsedd att vägleda 
anställda att alltid agera med integritet och gott omdöme. 
Efterlevnaden av koden kommer att utvärderas regelbundet på 
koncernnivå. Koden kommer att granskas regelbundet och ändras 
om det behövs. 

Se till att du förstår kraven som beskrivs i den här 
Uppförandekoden samt särskilda lokala lagar och riktlinjer som gäller 
på företaget. Följ alltid dessa och närvara vid alla obligatoriska och 
nödvändiga utbildningstillfällen. 

Ingen i organisationen har behörighet att bevilja undantag från 
Uppförandekoden. Varje chef inom Gunnebos organisation ansvarar 
för att säkerställa att de anställda har fått fullständig information om 
koncernens Uppförandekod, samt att koden implementeras och följs. 
Cheferna ska agera på ett sådant sätt att deras uppförande är ett gott 
exempel på hur koden tillämpas i praktiken.
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De anställda är företagets största tillgång och de är nyckeln till 
säkerställandet av långsiktig tillväxt och framgång. Gunnebo vill 
vara en arbetsgivare som de anställda är stolta att arbeta för. 

Arbetsmiljö, personlig hälsa och säkerhet
De anställdas hälsa och säkerhet är koncernens högsta prioritet. 
Gunnebo förbinder sig att tillhandahålla säkra och hälsosamma 
arbetsförhållanden genom att kontrollera risker som är associerade 
med företagets rutiner.

Gunnebo strävar också efter att vara en bra arbetsgivare genom 
att främja välmående och skapa en arbetsmiljö som grundas på 
samarbete, ansvar och öppenhet. 

Arbetstagarnas rättigheter
Anställda rekryteras och befordras endast med sina kvalifikationer för 
arbetet som grund, oavsett ras, religion, ålder, nationellt ursprung, 
kön, sexuell läggning, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, 
civilstånd eller funktionsnedsättning som inte är relaterad till 
arbetsuppgiften i fråga. Gunnebo tolererar inte någon form av 
trakasserier eller våld på arbetsplatsen, och tvångs- och barnarbete 
är strikt förbjudet i företagets alla verksamheter. 

Kompensation och utveckling
Varje anställd ska belönas på ett korrekt och rättvist sätt i enlighet med 
sin individuella prestation och sitt bidrag till företagets framgång. Alla 
anställda ska få möjlighet till lämplig utbildning för att kunna utveckla 
relevant kunnande, växa inom företaget och fortsätta sin karriär.

Anställdas medbestämmande, föreningsfrihet och kollektivavtal
Gunnebo strävar efter att upprätthålla god kommunikation med alla 
anställda genom företagsinformation och samråd, med erkännande 
av de anställdas föreningsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar 
och avtal.

Intressekonflikt
Ingen anställd får vara involverad i en aktivitet eller inneha en 
position utanför Gunnebo som strider mot företagets affärsintressen. 
Sådana intressekonflikter kan även inkludera ledarskap eller 
anställande av anhöriga.

Respekt för konfidentialitet
Gunnebo respekterar den sekretess som råder över de anställdas 
personuppgifter. Varje anställd förbinder sig att hålla all information 
konfidentiell, skydda våra tillgångar och respektera att kundernas 
uppgifter är konfidentiella.

Affärsintegritet, antikorruption, gåvor och tjänster/gentjänster
Gunnebo förväntar sig att dess anställda inte utövar eller 
tolererar någon form av korruption, utpressning eller förskingring. 
Ingen anställd får ge eller ta emot mutor, gåvor, representation, 
kompensation, personliga tjänster eller andra olagliga incitament 
till/från sina affärspartner. Sådana förfrågningar ska rapporteras 
till ledningen som avgör hur ärendena ska hanteras.

Uppförandekoden

och de anställda 
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Kunder

Kundnöjdhet
Gunnebos rykte byggs på nöjda, lojala kunder. Gunnebo kräver ärlighet 
och integritet inom alla sina verksamhetsområden och förväntar sig 
detsamma från alla parter som koncernen har en affärsrelation med.

Gunnebo ska ge kunderna korrekt produktinformation och ska 
endast ingå åtaganden när det gäller produkter eller tjänster som 
företaget kan leva upp till.

Gunnebo förespråkar fri och rättvis handel samt strävar efter 
konkurrens och etiska förhållanden inom det juridiska ramverkets 
gränser. Gunnebo stödjer också transparens och öppenhet, förutsatt 
att affärshemligheter som kan skada företagets konkurrenskraft och/
eller relationer med kunder eller partners inte avslöjas.

Produktkvalitet och säkerhet
Gunnebo förbinder sig att tillhandahålla produkter och tjänster 
som konsekvent tillför värde, kvalitet och tillförlitlighet. Vårt 
åtagande att göra kunderna nöjda inkluderar också att hålla en 
hög servicestandard, att ge snabba svar på kundernas problem, 
att leverera produkter och tjänster som är säkra och inte medför 
oacceptabel skaderisk när de används.

Respekt för konfidentialitet 
I enlighet med förordningarna som styr sekretess vidtar Gunnebo 
åtgärder för att säkerställa konfidentialiteten för de uppgifter som 
kunderna anförtror koncernen.

Gåvor och tjänster/gentjänster
Gåvor, representation, kompensation och personliga tjänster kan 
erbjudas en tredje part endast om värdet är måttligt och förenligt med 
gällande affärspraxis. Inga gåvor, ingen representation, inga personliga 
tjänster får erbjudas om det utgör en överträdelse av någon tillämplig 
lag. Gåvor som inte uppfyller ovanstående kriterier ska rapporteras 

till ledningen, som avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Mutor är 
förbjudna och följaktligen ska alla former av betalning till agenter, 
leverantörer och partner uteslutande avse berättigade produkter 
eller tjänster. 

Leverantörer och tjänsteleverantörer

Gunnebo önskar ha produktiva, etiska och transparenta relationer 
med sina leverantörer/tjänsteleverantörer genom att etablera tydliga 
riktlinjer och förväntningar samt utföra nödvändiga kontroller.

Interaktionen med leverantörerna är transparent och öppen. 
Gunnebo erbjuder eller accepterar inte gåvor eller gästfrihet som 
inte överensstämmer med tillämpliga lagar, inklusive lokala regler 
och förordningar. Gunnebo arbetar för varje parts intresse, enligt 

tydliga och rättvist förhandlade avtalsförbindelser. Detta förhållande 
grundas på tre hörnstenar: dialog, yrkeskunnighet och uppfyllande 
av åtaganden. Vi väljer leverantörer som bedriver sin verksamhet 
på ett ansvarsfullt sätt.

Gunnebo förbinder sig att följa ovanstående allmänna principer 
avseende sina leverantörer och tjänsteleverantörer. Gunnebo förväntar 
sig i sin tur att leverantörerna/tjänsteleverantörerna följer principerna 
som har fastställts i Gunnebo-koncernens Uppförandekod för 
leverantörer (länk). Gunnebo får inte göra affärer med leverantörer 
som underlåter att följa gällande lagar, som inte iakttar grundläggande 
mänskliga rättigheter eller nonchalerar miljöfrågorna.

Uppförandekoden

och intressenterna

http://www.gunnebogroup.com/en/GunneboDocuments/Gunnebo-Suppliers-Code-of-Conduct.pdf
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Intressenter

Gunnebo strävar efter att förtjäna sina investerares tillit med målet 
att säkerställa hållbar vinstgivande tillväxt och avkastning till sina 
aktieägare. Gunnebo ska ge alla sina intressenter korrekt och läglig 
information om företagets aktiviteter, prestationer och ekonomiska 
situation i enlighet med aktiemarknadsregleringarna på NASDAQ OMX 
Nordic Exchange Stockholm. Gunnebos redovisning av ekonomin 
ska ge en sann och korrekt bild av företagets finansiella prestation i 
linje med standarderna i International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Avkastningen på aktieägarnas investeringar tas alltid med i 
beaktande när viktiga strategier och åtgärder fastställs.

Samhället och miljön

Efterlevnad av lagar samt lokala sedvänjor
Gunnebos anställda måste följa alla tillämpliga lagar och 
förordningar i det land där företaget har sin verksamhet. I fall då 
en konflikt existerar mellan striktare lagar och principerna och 
värderingarna i den här koden, ska lagen råda. Vi ska respektera 
varje lands lokala traditioner och sedvänjor. I fall då en konflikt 
existerar mellan lokala sedvänjor och principerna och värderingarna 
i den här koden, ska koden vägleda de anställdas agerande. 

Samhällsengagemang och bidrag
Gunnebos anställda uppmanas att engagera sig i samhällsfrågor, 
men företaget vare sig stödjer eller ger bidrag åt politiska partier, 
religiösa grupper eller särskilda intressegrupper. 

Miljöpåverkan
Gunnebo har gjort ett fast ställningstagande när det gäller att förespråka 
en ekologiskt hållbar utveckling. Gunnebo-koncernens verksamhet 
ska alltid bedrivas med hänsyn till miljön. I våra dagliga aktiviteter ska 
vi främja god hälsa, förbättra vårt miljöarbete, minimera vårt företags 
påverkan på miljön och använda resurser sparsamt och effektivt.

Ansvaret för miljövården delas inom Gunnebo-koncernen – alla 
anställda ansvarar för att ta hänsyn till världen omkring dem och 
spelar en viktig roll i koncernens miljöarbete. 

Kommunikation
Det är Gunnebos policy att vara öppen och tillgänglig, samt att 
tillhandahålla faktisk och konsekvent information om koncernens 
produkter, tjänster och utveckling. Väsentlig information för 
företagets intressenter ska alltid kommuniceras så snart 
omständigheterna medger.
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Rapportera överträdelse

Alla Gunnebos anställda förväntas rapportera allt uppförande som 
han/hon i god tro uppfattar som en överträdelse av Gunnebo-
koncernens uppförandekod till sin närmaste chef. I händelse av att 
den chefen på något sätt är involverad i situationen som är föremål för 
rapporten eller på något annat sätt har en intressekonflikt eller inte kan 
eller inte på ett adekvat sätt har tagit itu med de problem som har 
redovisats i en rapport, ska den anställde rapportera situationen till en 
chef med högre ställning. 

Alla Gunnebos chefer måste ta itu med och nöjaktigt lösa alla 
rapporterade problem i enlighet med ovanstående. 

Gunnebos procedur för att avslöja missförhållanden:
Om en Gunnebo-anställd vill anmäla en överträdelse men av någon 
anledning tycker att ingen av de ovanstående rapporteringskanalerna 
lämpar sig, kan den påstådda överträdelsen rapporteras till koncernens 
allmänna advokat antingen via e-post: grouplegal@gunnebo.com, eller 
med post till: Group Legal, Gunnebo AB, PO Box 5181, SE-402 26 
Göteborg, Sverige. 

En rapport som lämnas i enlighet med uppförandekoden ska vara 
så utförlig som möjligt och inkludera tillräckligt med relevant 
information för att en nöjaktig utredning av situationen och den 
påstådda överträdelsen ska kunna genomföras. Rapporten ska 

Överensstämmer det med 
lagar och förordningar?

Fortsätt
Är mitt agerande förenligt med Gunnebo 
Uppförandekod? Är det fritt från intressekonflikter?

Känner du dig bekväm när det gäller beslutet som 
du håller på att ta eller situationen som du står inför?

Ta ett beslut

Om du är osäker på om ett agerande överensstämmer med vår Uppförandekod, fråga dig själv följande:

Ja Ja Ja

Uppförandekoden

i praktiken
inkludera kontaktuppgifter till anmälaren, men eventuella önskemål 
från personen om att inte bli kontaktad angående rapporten 
kommer att respekteras. 

Sekretessen för alla personuppgifter som samlas in kommer att 
garanteras och inte avslöjas eller delas, i synnerhet inte en 
anmälares identitet, och inte enskilda personer namngivna i 
rapporten, om så medges av gällande lagstiftning. Gunnebo 
tillämpar nolltolerans mot all slags vedergällning, diskriminering, 
förlust eller annan sanktion mot anmälare av en överträdelse av 
denna uppförandekod.

Nej Nej Nej

Om nej, STOPP och kontakta din chef, HR-avdelningen eller den juridiska avdelningen beroende på problemet
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