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Code of Conduct
              our common code of conduct

This Code of Conduct was approved by the board of INDUCORE in March 2019
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Vår nationella och globala närvaro ställer höga krav på oss såsom 
affärspartner och medarbetare - att vi tar ansvar för oss själva och 
för varandra, att vi arbetar etiskt inom alla delar av verksamheten 
och agerar med hög affärsetik och moral, att vi värnar om alla våra 
anställda och visar hänsyn för miljön. 
 

Vi har nu dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam 
uppförandekod, vår CODE OF CONDUCT, en vägledning för hur vi 
fattar våra beslut i vardagen - en dokumentation av värderingar, 
och löften som tydliggör vårt ansvar som industrikoncern och som 
hjälper oss bevara och stärka vår konkurrenskraft och varumärkes 
anseende i marknaden. 
 

Vår gemensamma uppförandekod gäller igenom hela INDUCORE- 
koncernen – inom samtliga dotterbolag och för alla medarbetare 
över hela världen.  

 
 

 
 

Magnus Biesse 
VD och koncernchef 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vårt ansvar som industrikoncern 

Vi förväntar oss samtidigt att våra affärspartners respekterar lagar och regler där vi bedriver verksamhet. Vi ställer samma höga etiska 
krav på våra leverantörer, deras underleverantörer och våra kunder som på oss själva när vi utvärderar och väljer affärspartner. Vi skall 
därför uppmuntra våra affärspartners till att införa motsvarande sociala, miljömässiga och etiska krav inom sina egen värdekedja. 
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Our responsibility as an industrial group
Our national and global presence places great demands on us as both 
business partners and employees – that we take responsibility for 
ourselves and each other, that we work ethically within all parts of the 
operations and act with high business ethics and moral behaviour, that 
we care for our employees and show consideration for the environment.

We have now documented our principles of business ethics in a 
common document, our CODE OF CONDUCT, a guideline for how we 
make everyday decisions – a documentation of values and promises 
that clarify our responsibilities as an industrial group and that helps us 
to maintain and strengthen our competitiveness and brand presence 
in the marketplace.

Our common code of conduct applies to everyone in the whole  
INDUCORE group – within all subsidiaries and to all our employees 
around the world.

At the same time, we expect our business partners to respect legislation and regulations wherever we operate. We set the same ethical stand-
ards for our suppliers, their subcontractors and our customers as on ourselves, when we evaluate business partners. We therefore encourage 
our business partners to introduce the equivalent social, environmental and technical requirements within their own value chains.

Magnus Biesse
CEO and Group President
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Varför har vi en CODE OF CONDUCT 
INDUCORE-koncernen med sina affärsverksamheter verkar på en 
konkurrensutsatt marknad, framförallt i Sverige men även i andra 
nordiska länder och på andra håll i världen. Som industrikoncern 
kan vi bara uppnå långsiktig framgång genom att vi agerar på ett 
etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt – vår vision och 
värderingar kan bara uppfyllas genom att vi som medarbetare re-
presenterar företaget på ett sätt som motsvarar våra högt ställda 
etiska krav. På så sätt vinner vi förtroende på marknaden samti-
digt som vi skapar grunden till en trygg och säker arbetsplats. 
 
Ditt personliga ansvar 
Vår uppförandekod är en övergripande vägledning för hur vi som 
industrikoncern främjar en långsiktig etisk företagskultur. Koden 
garanterar i sig inte ett etiskt uppförande och koden tar inte heller 
upp alla aspekter i vårt handlande. Det kommer sannolikt uppstå 
situationer där vi som medarbetare förväntas använda vårt eget 
omdöme. Vi har ett personligt ansvar att följa uppförandekoden, 
där chefer förväntas vara förebilder och tillse att anställda känner 
till och har möjlighet att diskutera kodens praktiska tillämpning. 
 
Vårt gemensamma ansvar 
Samtliga anställda inom INDUCORE förväntas följa våra riktlinjer 
och principer. Handlande som strider mot uppförandekoden kan 
skada vårt rykte och leda till rättsliga åtgärder för såväl koncernen 
som våra medarbetare. Det kan samtidigt vara ett brott gentemot 
anställningsvillkoren som bygger på sekretess och lojalitet - vilket 
i sin tur kan leda till arbetsrättsliga åtgärder. 
 
Tillämpning och implementering 
Vår gemensamma uppförandekod gäller igenom hela INDUCORE- 
koncernen – inom samtliga dotterbolag och för alla medarbetare 
över hela världen. Uppförandekoden beskriver lägsta nivån vilket 
innebär att koden skall följas även om den skulle föreskriva högre 
nivå än lokal lagstiftning. 
 

Våra chefer och ledare inom våra affärsverksamheter skall känna 
till och inom respektive område ansvara för att uppförandekoden 
och nationella lagar och föreskrifter efterföljs.  
Uppförandekoden är ett viktigt dokument som skall gås igenom i 
samband med det årliga utvecklingssamtalet som chefer har med 
sina närmaste medarbetare. Vid samtalet skall vi som medarbe-
tare skriftligen bekräfta att vi läst igenom, förstått och åtar oss att 
följa principerna inom uppförandekoden. 
     

Som medarbetare kommer vi sannolikt i framtiden att ställas inför 
komplicerade situationer där vi tycker att uppförandekoden eller 
det lokala ledningssystemet inte ger tydliga svar. I sådana fall bör 
vi rådfråga och diskutera med närmaste chef. 
 
 

Uppföljning och rapportering 
Vi skall uppmuntra våra medarbetare att rapportera förhållanden 
som kan stå i konflikt med uppförandekoden. Varje medarbetare 
förväntas rapportera fall av bedrägerier, brottsligt beteende eller 
avsteg från uppförandekoden. Om vi misstänker lagöverträdelser 
eller brott mot vår uppförandekod ska vi rapportera överträdelse 
till närmaste chef. 
 

Konstaterade överträdelser mot uppförandekoden skulle kunna 
leda till disciplinära åtgärder. Om vi som medarbetare känner en 
osäkerhet huruvida ett uppförande strider mot uppförandekoden 
bör vi rådfråga närmaste chef. Anmälan om överträdelse mot vår 
uppförandekod kan även lämnas anonymt och konfidentiellt per 
post till huvudkontoret i Västerås.  
 

INDUCORE AB │ Vasagatan 20a │ 722 15 Västerås. 
 

Att rapportera en avvikelse innebär att vara lojal mot koncernens 
värderingar. En anmälan skall inte på något sätt medföra negativa 
konsekvenser för Dig som lämnar en anmälan. 
 

 
 
 

Inledning 
vi ser förtroende som en förutsättning 
 
Vi som industrikoncern och alla våra affärsverksamheter stödjer arbetet i vårt samhälle med att skapa hållbarhet och göra affärer på 
ett etiskt och riktigt sätt. Vår gemensamma uppförandekod anger våra etiska riktlinjer inom en rad olika områden och beskriver de 
spelregler som gäller för samtliga anställda i koncernen. Uppförandekoden utgör ett ramverk med övergripande principer som inom 
våra affärsverksamheter kompletteras med lokala regler och policys inom specifika områden. Alla vi som arbetar inom INDUCORE- 
koncernen har ett ansvar att bevara och upprätthålla vårt rykte som ansvarstagande Industrikoncern. 
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Introduction
we see confidence as a condition

As an industrial group, we and all our business operations support the work of our society to create sustainability and to conduct business in 
an ethical and correct manner. Our common code of conduct gives our ethical guidelines within a number of different areas and describes the 
rules of play for every employee in the group. The code of conduct makes a framework for overall principles that within our business opera-
tions are supplemented by local regulations and policies within specific areas. Everyone who works within the INDUCORE group has a responsi-
bility to maintain and establish our reputation as a responsible industrial group.

Why do we have a CODE OF CONDUCT?
The INDUCORE group and its businesses operate in a very competi-
tive market, primarily in Sweden, but also in other Nordic countries 
and other parts of the world. As an industrial group we can only 
achieve long-term success by acting in an ethical, environmental 
and socially responsible way – our vision and values can only be 
fulfilled by us as employees representing the company in a way that 
corresponds to our high ethical standards. In that way we gain the 
confidence of the market at the same time as we create the basis for 
a safe and secure workplace.

Your personal responsibility
Our code of conduct is an overall guide for how we as an industrial 
group project a long-term ethical company culture. The code does 
not of itself guarantee ethical behaviour and neither does the code 
cover all aspects of our business. There are bound to be situations 
where we as employees will be required to use our own judgement. 
We have a personal responsibility to follow the code of conduct, 
where managers are expected to lead by example and ensure that 
employees know about and have the opportunity to discuss the 
practical applications of the code.

Our common responsibility
All employees within INDUCORE are expected to follow our guide-
lines and principles. Behaviour that breaches our code of conduct 
can damage our reputation and lead to legal measures against both 
the group and our employees. At the same time, it can be a breach 
of conditions of employment that are based on confidentiality and 
loyalty – which in turn can lead to legal measures.

Application and implementation 
Our common code of conduct applies to everyone in the whole 
INDUCORE group – within all subsidiaries and to all our employees 
around the world. The code of conduct describes the lowest level, 
which means that the code must be followed even if it exceeds local 
legislation.

Our managers and supervisors within our business operations must 
recognise and, within their relevant areas, be responsible for ensur-
ing that the code of conduct and national laws and regulations are 
followed. The code of conduct is an important  document that shall 
be gone through in conjunction with the annual development discus-
sion that managers have with their employees. At the discussion, we 
as employees must confirm in writing that we have read, understood 
and commit to following the principles within the code of conduct.

As employees we are likely to be faced with complicated situations 
where we feel that the code of conduct or the local management sys-
tem do not give clear responses. In such cases, the supervisor should 
be contacted to discuss and seek advice on the matter.

Follow up and reporting
We shall encourage our employees to report conditions that might 
conflict with the code of conduct. Each employee is expected to 
report cases of fraud, criminal behaviour or breaches of the code 
of conduct. If we suspect any laws are broken or breach of code of 
conduct we must report the breach to our supervisor.

Stated breaches of the code of conduct can lead to disciplinary meas-
ures. If we as employees feel uncertain whether behaviour conflicts 
with the code of conduct we should ask a supervisor for advice. 
Notification of breaches of our code of conduct can be made anony-
mously and confidentially by post to the main office in Västerås.

INDUCORE AB | Vasagatan 20a | SE-722 15 Västerås.

Reporting a breach means being loyal to the group’s values. A report 
must not have any negative consequences to whomever makes the 
report.
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Våra värderingar – förhållningssättet 
värderingarna utgör våra tre hörnstenar och fundamentet i vårt förhållningssätt 
 
Visionen  
Vi skall sträva efter att vara Sveriges främsta industrikoncern inom våra verksamhetsområden genom starka affärsverksamheter med 
marknadsledarskap inom strategiskt utvalda branscher och nischer. 
 
Vår värdegrund 
Vår värdegrund beskriver vårt förhållningssätt – en gemensam strävan att alltid leverera högsta upplevda kundvärde – att överträffa 
kundens förväntningar. Vår värdegrund beskriver hur vi förväntas att agera på marknaden oavsett sammanhang eller situation. För oss 
handlar kundtillfredsställelse om att hålla det vi lovat.  
 

 
Värdeord 
 

Entreprenörskap Vi uppmuntrar till entreprenörskap och engagemang för arbetsuppgiften – det handlar om att ta egna 
initiativ och se möjligheter till att förbättra och utveckla – ett entreprenörsmässigt förhållningssätt där nya 
idéer och kontinuerlig utveckling säkerställer att vår kund alltid får den bästa lösningen. 

 
Effektivitet Vi uppmuntrar till effektivitet och optimala arbetsprocesser – det handlar om att utmana oss själva, att 

alltid göra vårt bästa och varje dag fråga oss vad vi kan göra bättre – att konsekvent söka rotorsaken till 
brister och avvikelser för att varje dag kunna leverera högsta upplevda kundvärde. 

 
Långsiktighet Vi uppmuntrar till långsiktighet där kunder och intressenter känner trygghet i att vi har styrka att agera 

inom marknaden under en lång tid framöver – det handlar i grunden om att tillvarata varje medarbetares 
kunskap och engagemang för att stimulera organisatoriskt lärande – att se möjligheter till interna synergier 
och ”best practice” som långsiktigt utvecklar och stärker vår totala konkurrenskraft på marknaden. 
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Our values – approach
the values make up our three corner stones and the foundation of our approach

Vision
We shall strive to be Sweden’s leading  industrial group within our area of operations, through strong business activities with market leader-
ship in strategically selected fields and niches.

Our basic values
Our basic values describe our approach – a common striving to always meet the highest experienced customer value – to exceed the custom-
er’s expectations. Our basic values describe how we are expected to react on the market regardless of the circumstance or situation. For us, 
customer satisfaction is about doing what we have promised.

Value terms

Entrepreneurship    We encourage entrepreneurship and involvement in the work task – this is about taking own initiative 
and seeing opportunities to improve and develop – a entrepreneurial approach where new ideas and continuous 
development ensure that our customer always receives the best solution.

Efficiency    We encourage efficiency and optimised work processes – it is about challenging ourselves to always do our 
best and each day ask ourselves what we can do better – to consistently search for the root cause of failures and 
deviations, so that each day we can deliver the best experience of customer value.

Long-term   We encourage looking to the long-term where customers and interests have the confidence that we 
have the strength to act within the marketplace for a long time to come – it is based on using our employ-
ees’ knowledge    and commitments to stimulate organisational learning – and to see what opportunities there 
are for internal synergies and ”best practice” that lead to long-term development and reinforce our overall 
competitiveness    in the market.
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En hälsosam och säker arbetsmiljö 
Vi skall erbjuda våra medarbetare och de som arbetar inom våra 
anläggningar en säker och hälsosam arbetsplats. Vi skall sörja för 
god arbetsmiljö och minimera arbetsplatsrelaterade olyckor och 
personskador. Ingen skall behöva riskera sin säkerhet eller hälsa 
genom att arbeta hos oss eller tillsammans med oss. Vi skall värna 
om varandras hälsa och säkerhet både fysiskt och psykiskt. Vi skall 
hjälpa varandra att skapa en god arbetsmiljö. Relationen till varje 
medarbetare skall bygga på ömsesidig respekt. Vi skall sträva efter 
att ge våra medarbetare ett rimligt inflytande inom områden som 
påverkar arbetssituationen.  
 

Utöver vår uppförandekod skall vi oavsett var vi bedriver vår verk-
samhet följa nationella arbetsmiljölagar och miljölagstiftning i en-
lighet med lokala lagar och kollektivavtal. 
 

 
 
Trakasserier och mobbing 
Alla våra medarbetare skall behandla varandra med värdighet och 
med respekt. Vi tolererar inte någon form av sexuella trakasserier 
eller annat ovälkommet uppträdande som skapar en kränkande 
eller skrämmande arbetsmiljö. Chefer och ledare inom alla nivåer 
skall vara uppmärksamma på om trakasserier förekommer inom 
våra arbetsplatser och skall härvid vidta nödvändiga åtgärder för 
att motverka sådana fall av kränkande beteende. 
 
Droger och alkohol 
Vi skall upprätthålla en trygg och säker arbetsplats utan påverkan 
av alkohol eller drogmissbruk. Vi tolererar ingen att inneha, nyttja 
eller arbeta under inverkan av alkohol eller droger inom några av 
våra anläggningar eller i något arbete för koncernen. Missbruk av 
alkohol eller illegala droger innebär överträdelser av koden. 
 
Mångfald och lika möjligheter 
Vi skall erbjuda arbetsplatser som stimulerar alla medarbetare att 
vara effektiva och kreativa – en arbetsplats som kännetecknas av 
mångfald utgör en bättre grund för kreativitet och innovation. Vi 
skall arbeta mot att öka mångfalden eftersom vi tror att mångfald 
är en förutsättning för att förbli en framgångsrik koncern. 
 
 
 
 
 

Vi skall ge våra medarbetare lika möjlighet till karriärutveckling, 
utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och villkor oavsett kön. I de 
fall ersättningsklyftor finns mellan män och kvinnor skall vi verka 
för att skillnaderna jämnas ut. Alla medarbetare skall ges samma 
behandling oavsett kön, civilstånd, ras, religion, politisk åskådning 
etnisk eller nationell tillhörighet, könsöverskridande identitet, ål-
der, sexuell läggning eller funktionshinder.  
Beslut som rör medarbetarens anställning, befordran, utveckling 
eller ersättning skall alltid bygga på medarbetarens unika kunskap 
och kompetens i arbetet. 
 
Respekt för mänskliga rättigheter 
Vi stödjer internationella konventioner och respekterar mänskliga 
rättigheter. Vi tolererar inte barnarbete eller arbete under tvång 
eller hot om våld. Vi godtar inte produkter från leverantörer som 
utnyttjar barnarbete direkt eller indirekt genom samarbeten med 
andra underleverantörer. 
 

Vi ställer samma etiska krav som på oss själv när vi utvärderar och 
bedömer våra leverantörer på grundval av deras förmåga att leva 
upp till kraven enligt vår uppförandekod. Vi förväntar oss att våra 
leverantörer respekterar vår uppförandekod och gör sitt yttersta 
för att uppnå motsvarande standard. 
 

Medarbetarnas rätt till föreningsfrihet 
Vi respekterar fackföreningsverksamhet – alla anställdas rätt till 
att bilda eller gå med i olika arbetsorganisationer. Vi stödjer och 
respekterar medarbetarnas rätt till fackföreningsfrihet och deras 
rätt till att förhandla kollektivt. 
 
Vi respekterar privatlivet 
Vi respekterar människors grundläggande rätt till privatliv. Vi skall 
inhämta erforderliga personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt 
som är relevant för syftet vi samlar in personuppgifter för. Vi följer 
riktlinjerna i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. 
 
Sociala medier 
Vi ser gärna att våra medarbetare deltar inom sociala medier och 
andra forum. Här gäller dock en ömsesidig respekt gentemot fö-
retaget och arbetskamrater. På våra arbetsplatser har de flesta av 
oss tillgång till internet och sociala medier vilket på samma sätt 
som telefon och e-post är ett hjälpmedel i arbetet avsedda för att 
kommunicera i olika arbetssammanhang.  
Den som inom sin profession kommunicerar inom sociala medier 
representerar alltid företaget. En sådan kommunikation i sociala 
medier skall ligga i linje med företagets värderingar och samtidigt 
vara förenlig med hur vi kommunicerar inom andra kanaler. Som 
medarbetare måste vi dra en tydlig gräns mellan vad som är privat 
och professionell närvaro på internet och sociala medier. 

Våra arbetsplatser 
vi skall värna om en trygg och säker arbetsplats 
 
Trivsel inom arbetsplatsen är av vital betydelse för att våra medarbetare skall kunna utföra ett effektivt och kvalitativt arbete. Vi skall 
tillsammans verka för att skapa trivsel på våra arbetsplatser så att alla medarbetare och de som arbetar hos oss känner sig välkomna 
och motiverade att delta i en social gemenskap. 
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Our workplaces
we must cherish a safe and secure workplace

Well-being in the workplace is of vital significance for our employees to be able to carry out effective and qualitative work. Together, we must 
work to create well-being in our workplaces so that all employees and those that work with us feel welcome and motivated to take part in the 
social interaction.

A healthy and safe working environment
We must offer our employees and those that work in our facilities 
a safe and healthy workplace. We must provide a good working en-
vironment and minimise workplace related accidents and personal 
injury. No one should need to risk their safety or health by working 
for us or with us. We shall cherish each other’s health and safety, 
both physical and mental. We shall help each other to create a good 
working environment. Relationships between each employee must 
be based on mutual respect. We must strive to give our employees 
reasonable influence in areas that affect the work situation.

In addition to our code of conduct, regardless of where we operate, 
we shall follow national work environment legislation and environ-
mental legislation in accordance with local legislation and collective 
agreements.

Harassment and bullying
All our employees must treat each other with dignity and respect. We 
do not tolerate any form of sexual harassment or other unwelcome 
behaviour that creates an offensive or frightening work environment. 
Managers and supervisors at all levels must be aware of any harass-
ment that occurs in our workplaces and shall take necessary steps to 
counteract such cases of offensive behaviour.

Drugs and alcohol
We shall establish a safe and secure work place without the influence 
of alcohol or drug misuse. We do not tolerate possession, use of or 
work under the influence of alcohol or drugs within any of our facil-
ities or in any work for the group. Misuse of alcohol or illegal drugs 
constitutes a breach of the code.

Diversity and equal opportunities
We shall offer work places that stimulate all employees to be effec-
tive and creative – a workplace that is characterised by diversity has 
a better foundation for creativity and innovation. We shall work to 
increase diversity because we believe that diversity is a condition of 
being a successful group.

We shall give our employees equal opportunities for career develop-
ment, education, salary, work content and conditions regardless of 
gender. In those cases where there are differences in salary between 
men and women we shall work to level out the differences. All em-
ployees must be treated the same regardless of gender, marital sta-
tus, race, religion, political opinion, ethnicity or nationality, transgen-
der identity, age, sexual orientation or disability. Decisions that affect 
the employee’s employment, promotion, development or salary shall 
always be based on the unique knowledge and competence in the 
work of the employee in question.

Respect for human rights
We support international conventions and respect human rights. 
We do not tolerate child labour, forced labour or work under threat 
of violence. We do not accept products from suppliers who use 
child labour directly or indirectly through collaborations with other 
sub-contractors.

We make the same ethical demands of ourselves when we evaluate 
and judge our suppliers on the basic selection of their capacity to live 
up to the requirements of our code of conduct. We expect our sup-
pliers to respect our code of conduct and do their utmost to achieve 
corresponding standards.

The employees’ right to freedom of association
We respect trade union activity – the right of all employees to create 
or join different work organisations. We support and respect the 
rights of the employees to the freedom to join a trade union and 
their right to collective bargaining.

We respect private life
We respect the basic right of a person to a private life. We shall re-
trieve necessary personal data in a safe and legal way that is relevant 
to the purpose for which we collect the personal data. We follow the 
guidelines in accordance with the General Data Protection Regula-
tions (GDPR).

Social media
We are happy to see our employees participate in social media and 
other forums. However, there must be mutual respect towards the 
company and colleagues. Most of us have access to internet and 
social media in the workplace, which can be an aid to communication 
in different work situations in the same way as telephone and e-mail.
Anyone who communicates professionally within social media always 
represents the company. Such communication in social media must 
be in line with the company’s values and at the same time be in line 
with how we communicate within other channels. As employees we 
must draw a clear distinction between what is a private and profes-
sional presence on the internet and social media.
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Goda relationer till våra affärspartners 
Vi skall bedriva våra verksamheter enligt god affärssed och skapa 
kundvärden genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och 
tjänster. Vi skall sträva efter ömsesidig öppenhet gentemot såväl 
kunder, leverantörer, som andra affärspartners genom att vi alltid 
tillhandahåller korrekt information inom ramen för bevarande av 
affärshemligheter eller andra sekretessöverenskommelser. 
 

Vi skall agera professionellt mot kunder och leverantörer. Vi skall 
verka för en sund affärsrelation. Inköp av varor och tjänster skall 
grunda sig på kvalitet, pris och lämplighet. Vi skall eftersträva en 
ömsesidig och långsiktig relation till våra leverantörer grundade 
på dessa faktorer. Om släktskap, vänskap eller nära relation finns 
med en leverantör skall närmaste chef godkänna inköpet. Vi skall 
fritt kunna göra affärer utan att misstanke om påverkan finns.  
 
Konkurrens på lika villkor 
Vi har av tradition varit långsiktigt framgångsrika tack vare sund 
affärskonkurrens. Vårt erbjudande baseras på vad vi kan göra för 
kunden, inte vad konkurrenterna kan göra. Vi sprider inte negativ 
information och talar inte illa om våra konkurrenter. Vi skall sträva 
efter att skapa framgång och nå konkurrensfördelar genom högre 
effektivitet och bättre prestanda än våra konkurrenter. 
 

Vår utgångspunkt är att affärsverksamheten bäst främjas genom 
fritt företagande och en fri konkurrens inom en marknad där alla 
har samma förutsättningar. Avtal eller andra överenskommelser 
som begränsar konkurrensen är enligt konkurrenslagstiftningen 
förbjuden. Vi skall alltid sträva efter att konkurrera på lika villkor 
och det strider mot vår uppförandekod att föra diskussioner med 
konkurrenter omkring pris eller andra affärsuppgörelser som kan 
påverka marknadens prissättning. 
 
Vi respekterar lagar och regler 
I de länder där vi bedriver verksamhet skall nationella regler och 
lagar efterföljas. Vi skall respektera varje lands konkurrensregler, 
miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar samt andra bestämmelser 
som påverkar vår verksamhet. 
 
Nolltolerans mot mutor och korruption 
Vi tillämpar nolltolerans i fråga om korruption vilket innebär att vi 
inte under några omständigheter skall vara inblandade eller tole-
rera någon form av mutor. 
 

Vi är medvetna om risken för att ersättning till samarbetspartners 
kan komma att användas för otillbörlig påverkan av affärsbeslut. 
För att förhindra detta utvecklar vi och tillämpar krav och interna 
processer för att vår affärsverksamhet skall överensstämma med 
”best practice” inom branschen. 
 
 
 
 
 
 

Vi undviker otillbörlig representation 
Vårt arbete skall präglas av högsta affärsmässighet. Rimliga gåvor 
eller sedvanlig representation är normalt inte ett problem om de 
lämnas i rätt syfte, som exempelvis när vi förevisar våra produkter 
eller tjänster, stärker vår image eller etablerar goda relationer till 
affärspartners. Vi bör dock vara medvetna om att även sedvanliga 
gåvor och normal representation kan vara olämpligt i samband 
med framtida eller pågående förhandlingar. Vi får aldrig erbjuda 
gåvor eller andra förmåner till ett värde, av beskaffenhet och/el-
ler under omständigheter som skulle kunna betraktas som försök 
att otillbörligen påverka affärsbeslut eller vinna andra otillbörliga 
fördelar. Detsamma oss gäller när vi bjuder in våra kunder till olika 
kundevenemang eller andra aktiviteter. Det åligger därför oss alla 
att visa full öppenhet och transparens för all redovisning av gåvor 
och representation, för att visa att vi efterlever dessa normer. 
 

Som medarbetare skall vi vara oberoende och agera professionellt 
i vårt affärsumgänge. Det innebär att vi bara skall acceptera gåvor 
och representation som vi erbjuds som är rimliga i förhållande till 
den aktuella affären och ryms inom de gränser som vi ställer för 
hur vi själva agerar mot andra. Gåvor och representation av stort 
värde eller av oetisk eller onormal karaktär ska vi inte under några 
omständigheter ta emot. Om vi känner osäkerhet huruvida vi kan 
ta emot en gåva eller delta i ett evenemang skall vi alltid rådfråga 
vår närmaste överordnade chef. 
 

 
 
Intressekonflikter 
Vi som medarbetare skall alltid skilja på personliga intressen och 
företagets verksamhet. Beslut för företaget får aldrig påverkas av 
personliga önskemål eller relationer. Såsom medarbetare skall vi 
aldrig använda vår position eller inflytande för några andra syften 
än att alltid främja företagets intressen. Personliga relationer och 
andra överväganden får aldrig påverka vårt beslutsfattande.  
 

Eventuellt delägarskap hos kunder, leverantör eller konkurrenter 
skall skriftligen anmälas och om detta inte bedöms olämpliga skall 
det beviljas av överordnad chef. Anmälan gäller även eventuella 
bisysslor förutsatt att bisysslan kan innebära intressekonflikt. 
 
 
 
 

Affärsetik och moral 
vi gör affärer ärligt, rättvist och korrekt 
 
Vi skall alltid agera som en pålitlig och hederlig industrikoncern och inom våra dotterbolag leva upp till våra löften. Vi tror på långsiktiga 
affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar grundlag för starka ekonomiska resultat. Vår försäljning av produkter 
och tjänster skall alltid ske på ett ärligt, rättvist och korrekt sätt.   
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Business ethics and morals
we carry out business honestly, fairly and correctly 

We must always act as a dependable and honourable industrial group and within our subsidiaries live up to our commitments. We believe in 
long-term business relationships with our partners where we can create a basis for strong economic results. Our sales of products and services 
must always occur in an honest, fair and correct way.

Good relationships with our business partners
We must run our businesses according to good business values and 
create customer value by offering competitive products and services. 
We shall strive for mutual openness towards customers, suppliers 
and other business partners by always providing correct information 
within the framework of maintenance of business confidentiality or 
other confidentiality agreements.

We shall react professionally towards customers and suppliers. We 
shall work for a sound business relationship. Purchase of goods and 
services must be based on quality, price and suitability. We shall 
strive for reciprocal, long-term relationships with our suppliers based 
on these factors. If a relation, friend or close relation is involved with 
a supplier, the line manager must approve the purchase. We must 
conduct business freely without suspicion of undue influence.

Competition on equal terms
We have traditionally had long-term success thanks to sound busi-
ness competition. Our offer is based on what we can do for the cus-
tomer, not what the competitors can do. We do not spread negative 
information about or speak badly of our competitors. We shall strive 
to create success and gain competitive advantage through greater 
efficiency and better performance than our competitors.

Our starting point is that business operations are best promoted 
by free trade and free competition within a market, where all are 
subject to the same conditions. Contracts or other agreements that 
restrict competitiveness are forbidden under anti-competition law. 
We shall always strive to compete on level terms and it conflicts with 
our code of conduct to become involved in discussions with compet-
itors regarding price or other business conditions that can affect the 
market’s pricing levels.

We respect legislation and regulations
The national legislation and regulations must be followed in countries 
where we operate. We must respect each country’s competition reg-
ulations, environmental legislation, labour laws and other regulations 
that affect our business.

Zero tolerance of bribery and corruption
We apply zero tolerance regarding corruption, which means that we 
must not under any circumstances become involved with or tolerate 
any form of bribery.

We are aware of the risk of compensation to business partners being 
used for undue influence on business decisions. To prevent this we 
have developed and apply standards and internal processes to en-
sure that our business operations comply with “best practice” within 
the industry.

We avoid inappropriate representation
Our work must be characterised by high standards of business ethics. 
Appropriate gifts or usual representation is normally not a problem 
if given in the correct circumstances, such as when presenting our 
products or services, reinforcing our image or establishing good 
relationships with business partners. We should be aware of the fact 
that even the usual gifts and normal representation can be unsuit-
able in conjunction with future or ongoing negotiations. We must 
never offer gifts or other benefits of a value, or nature and/or under 
conditions that could be regarded as an attempt to unduly influence 
a business decision or gain other undue advantage. The same applies 
when we invite our customers to customer events or other activities. 
It is our responsibility therefore to show full openness and transpar-
ency in all recording of gifts and representation, to show that we live 
up to these standards.

As employees we must be independent and act professionally in our 
business associations. That means that we can only accept gifts and 
representation that we are offered that is reasonable in relation to the 
relevant business and is within the limits for how we ourselves react 
to others. We must not accept gifts and representation of high value 
or of unethical or abnormal character under any circumstances. If we 
are unsure whether we can accept a gift or participate in an event we 
will always take advice from our line manager.

Conflict of interest
As employees we must always differentiate between our personal 
interest and the company’s business. Decisions regarding the com-
pany must never be affected by personal wishes or relationships. 
As employees we must never use our positions or influence for any 
other purpose than always promoting the company’s interests. Per-
sonal relationships or other considerations must never affect decision 
making.

Any part ownership of customers, suppliers or competitors must be 
notified in writing and if this is not considered inappropriate, it must 
be requested by the line manager. The notification also applies to any 
secondary occupations on the condition that the secondary occupa-
tion can lead to a conflict of interest.



   8(9) 

Vi skyddar känslig information 
Information av teknisk, kommersiell och marknadsföringskaraktär 
är särskilt känslig och omfattas av sekretess. All information som 
hanteras inom koncernen skall bedömas utifrån sitt värde för att 
säkerställa att informationen ges rätt skyddsnivå. Vi bör dock vara 
uppmärksamma på att det finns risk för oavsiktlig spridning när vi 
exempelvis diskuterar företagsangelägenheter med våra kollegor 
i offentliga miljöer eller när vi talar om oss själva i sociala medier 
eller i andra forum. 
 
Informationssystemet – vårt arbetsredskap 
Vi använder våra informationssystem på arbetet som ett sätt att 
effektivisera våra arbetsprocesser. Våra informationssystem får 
aldrig användas i olagliga eller oetiska syften. En begränsad privat 
användning av informationssystemen är tillåten men dock endast 
om det gäller personliga angelägenheter som inte stör arbetet. 
 
Konfidentiell information som tillhör andra 
Vi behandlar information som vi får av andra på samma sätt som 
vi förväntar oss att de skulle behandla information som vi lämnat 
ifrån oss. Vi får aldrig försöka få tillgång till och heller inte ta emot 
konfidentiell information som tillhör andra såvida inte ägaren har 
godkänt att informationen sprids. Konfidentiell information som 
oavsiktligt skulle komma oss till handa får inte spridas vidare utan 
skall återsändas till avsändaren/ägaren. 
 

Det är nödvändigt för oss att vi känner till kundens regler omkring 
informationsskydd av säkerhet och exportkontrollskäl. Vi behöver 
många gånger information som inköpsplaner och andra uppgifter 
för att kunna tillgodose kunders behov. Vi skall dock aldrig försöka 
få tillgång till information som inte på ett legitimt sätt skulle gjorts 
tillgängligt eller bryta mot de villkor som reglerar hur information 
får användas av oss. 
 
Respekt för immateriella rättigheter 
Vi skall aldrig kopiera, sprida eller ändra upphovsrättsligt skyddad 
programvara, dokumentation eller material som ägs av andra om 
vi inte har giltig licens eller tillstånd från upphovsrättshavare. Det 
är endast lagliga licenser och programvaror som får installeras på 
koncernens datorer. Vi bör samtidigt vara uppmärksamma på att 
upphovslagar kan skydda material som återfinns på webbsidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Skydd av konfidentiell information 
vi ser information som en värdefull tillgång 
 
Information om INDUCORE-koncernen och dess affärsverksamheter är intern eller konfidentiell information förutsatt att den inte har 
offentlighetsgjorts genom årsredovisningar, pressmeddelande, produktbeskrivningar eller liknande publika dokument. Vi sprider inte 
information till personer utanför koncernen såvida det inte finns affärsrelaterade skäl. 
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Protection of confidential information
we regard information as a valuable asset

Information about the INDUCORE group and its business activities is internal or confidential information on the condition that it has not been 
made public through annual reports, press releases, product descriptions or similar public documents. We do not distribute information to 
persons outside the group if there are not business related reasons.

We protect sensitive information
Information of technical, commercial and marketing character is 
particularly sensitive and is covered by confidentiality. All informa-
tion that is handled within the group must be evaluated to ensure 
that the information is given the right level of security. We should be 
aware that there is a risk of unintentional distribution when we dis-
cuss company business with our colleagues in public places or when 
speaking about ourselves in social media or other forums.

The information system – our tool
We use our information system at work as a way of rationalising our 
work processes. Our information system must never be used for 
illegal or unethical purposes. Limited private use of the information 
systems is permitted, but only if it applies to personal aspects that 
do not affect the work.

Confidential information belonging to others
We treat information that we receive from others in the same way 
that we would expect them to treat information that we have pro-
vided. We must never attempt to access or receive confidential infor-
mation that belongs to others without the owner of the information 
approving its distribution. Confidential information that is received 
accidentally must not be distributed, but should be sent back to the 
sender/owner.

It is important to us that we know the customer’s regulations re-
garding protection of information for reasons of security and export 
checking. We often need information such as purchasing plans and 
other information to be able to meet customers’ demands. However, 
we must never try to obtain information that would not be made 
available in a legitimate way or break those conditions that regulate 
how information should be used by us.

Respect for intellectual property rights
We shall never copy, distribute or change copyright protected soft-
ware, documentation or material owned by others without a valid 
license or permission from the copyright owner. Only legal licenses 
and software may be installed on the group’s computers. At the 
same time we should be aware that copyright law can cover material 
that is available on websites.
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Miljöperspektivet 
Kretsloppstänkande och hushållning med våra naturresurser är en 
viktig utgångspunkt inom vår affärsverksamhet. Miljöperspektivet 
skall finnas med vid viktiga beslut för att skapa långsiktiga värden 
för våra intressenter och samhället i stort. Vårt miljöarbete skall 
vara en integrerad del av affärsverksamheten och en del av vårt 
operativa arbete där vi tar hänsyn till livscykeln hos de produkter 
och tjänster som vi tillhandahåller. Genom högre kompetens hos 
våra medarbetare och ständig vidareutveckling av vårt kunnande 
omkring miljön får vi en större helhetssyn på miljöfrågorna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar utveckling 
Enligt vår uppfattning är hållbarhet en avgörande faktor för vår 
framgång på marknaden. Därför strävar vi efter att minimera vår 
belastning på miljön och bidrar med förbättringar på de varor och 
tjänster som vi levererar. Detta stärker vår trovärdighet och vårt 
varumärke. Vi skall bidra till en hållbar samhällsutveckling vilket 
innebär att vi i våra uppdrag skall verka för att utveckla lösningar 
som undviker negativ miljöpåverkan. Vi skall vidta miljöfrämjande 
förbättringar så långt som detta är tekniskt möjligt, affärsekono-
miskt försvarbart och miljömässigt motiverat. 
 

 
 
 

 

Vårt ansvar för miljön 
vi bryr oss om vår omvärld 
 
Vi skall främja en hållbar och ekologiskt sund resursanvändning. Vi skall respektera försiktighetsprincipen och skydda miljön, förhindra 
föroreningar, främja effektivare energianvändning och minimera avfall och utsläpp av växthusgaser. Vi skall uppmuntra till utveckling 
och spridning av miljöanpassad teknik. 
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Our responsibility for the environment
we care about the world around us

We shall promote sustainable and ecologically aware use of resources. We shall respect the principle of precaution and protect the environ-
ment, prevent pollution, promote more efficient use of energy and minimise waste and emissions of greenhouse gases. We shall encourage 
development and spreading of environmentally adapted technology.

The environmental perspective
Consideration of the eco-cycle and conservation of our natural re-
sources are an important starting point for our business operations. 
The environmental perspective must be part of important decisions 
to create long-term value for our interests and society at large. Our 
environmental work must be an integrated part of the business oper-
ations and a part of our operational work, where we consider the life 
cycle of the products and services that we provide. We get a better 
overall view of environmental issues through the greater competence 
of our employees and the constant development of our expertise 
regarding the environment.

Sustainable development
Our understanding is that sustainability is a determining factor for 
our success in the marketplace. Therefore, we strive to minimise 
our load on the environment and contribute to improvements with 
those goods and services that we deliver. This strengthens our 
credibility and our brand. We must contribute to sustainable social 
development, which means that in our assignments we must work to 
develop solutions that avoid negative environmental impact. We shall 
make environmental friendly improvements as far as is technically 
possible, economically justifiable for the business and environmen-
tally motivated.


