CODE OF
CONDUCT

BETYDELSEN AV ATT VARA ETT
ANSVARSTAGANDE FÖRETAG
Combitech stöder arbetet i vårt samhälle när det handlar om att skapa hållbarhet och göra affärer på ett etiskt
riktigt sätt.
Att Combitech är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten, tar hänsyn
till miljön, föregår med gott exempel när vi bemöter varandra och våra affärspartners samt att vi alltid respekterar
gällande lagar och regler där vi har vår verksamhet.
För att utveckla våra affärer och förbli framgångsrika måste vi vara, och uppfattas som, en pålitlig samarbetspartner
för våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig. Förtroende är grunden för vår verksamhet.
Den Code of Conduct du nu läser anger Combitechs etiska riktlinjer inom en rad områden. Alla medarbetare ska
vara väl förtrogna med och följa dessa riktlinjer. De utgör de övergripande principerna för ett ramverk och kompletteras
med mer detaljerade regler och föreskrifter för specifika områden.
Alla vi som arbetar på Combitech har ett eget ansvar för att bevara och upprätthålla Combitechs rykte som ett
ansvarstagande företag. Vi ska ha en arbetsmiljö där du känner att du kan ta upp frågor och problem utan rädsla
för repressalier.
Hans Torin
VD, Combitech

Förtroende är en
förutsättning

INLEDNING
Varför har vi en Code of Conduct?
Combitech verkar på en konkurrensutsatt marknad, framför allt i Sverige men också i de andra
nordiska länderna och på andra håll i världen, och som Combitechmedarbetare företräder vi
Combitechs varumärke i vårt dagliga arbete. Vår vision och våra värderingar kan bara uppfyllas
om var och en i sin roll representerar Combitech på ett sätt som motsvarar högt ställda etiska
krav. På så sätt vinner vi respekt på marknaden och i de länder där vi verkar och skapar samtidigt
ett attraktivt företag att arbeta i.
En av Combitechs grundläggande värderingar är Förtroende. Med det menar vi att vi är
ärliga, pålitliga och att vi håller det vi lovar. Genom att följa riktlinjerna och principerna i Code
of Conduct visar vi i praktiken vad denna värdering innebär för företaget och för oss som
medarbetare.

Vad omfattas av Code of Conduct?
Code of Conduct är en sammanfattning av de riktlinjer och principer som samtliga medarbetare
förväntas följa. Den tar däremot inte upp alla aspekter av handlande. Det kommer alltid att finnas
områden som kräver att du som individ använder ditt eget goda omdöme.
Det finns mer detaljerade regler som komplement till Code of Conduct och föreskrifter för
specifika områden. Som Combitechmedarbetare måste vi själva bedöma när vi bör gå vidare i
Combitechs ledningssystem för att få mer information om dessa regler.

Företagets åtaganden
Både företagets ledning och anställda måste följa dessa riktlinjer och principer. Handlande
som strider mot Code of Conduct skadar Combitechs rykte och kan leda till att rättsliga åtgärder
riktas mot företaget och dess medarbetare. Det kan även vara ett brott mot anställningsvillkoren,
som grundar sig på sekretess och lojalitet, och kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.

Be om råd
Du kommer oundvikligen att ställas inför komplicerade situationer där du tycker att Code of
Conduct eller ledningssystemet inte ger några tydliga svar. I dessa fall bör du diskutera frågan
med din närmaste chef eller vända dig till personalchefen för råd.
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Lagar och regler

REGELVERK
Vi följer lagar och regler
Vi måste känna till och följa lagar och
regler i Sverige och på de platser där vi
finns etablerade eller har verksamhet.
Om dessa är mindre restriktiva än vår
egen standard ska vi alltid tillämpa
Combitechs standard, såvida det inte
finns andra instruktioner.

Combitech – en del av ett
börsnoterat företag
Combitech är ett helägt dotterbolag till
Saab AB och Combitech som företag,
och vi som medarbetare, måste följa
alla tillämpliga lagar och regler på aktie
marknaden så att aktieägarnas förtroende
och Saabs tillförlitlighet på finansmark
naden upprätthålls.
Kurspåverkande information sprids

till aktieägare, finansmarknad och
andra intressenter endast genom
pressmeddelanden.
Endast vd:n eller informationschefen,
eller av dessa utsedda representanter,
får representera Combitech externt och
kommentera offentliggjord information.

Insiderinformation får
inte missbrukas
Insiderinformation är icke offentliggjord
information som kan antas väsentligt
påverka kursen på Saabaktien. Typiska
exempel på insiderinformation är upp
gifter om finansiella resultat och större
beställningar. För att bevara allmän
hetens förtroende för finansmarknaden
är användningen och hanteringen av
insiderinformation strikt reglerad.

Combitechmedarbetare med tillgång
till insiderinformation är enligt lag för
bjudna att handla med Saabaktier eller
andra värdepapper utgivna av Saab, eller
föranleda någon annan att göra det.
Det är också olagligt att röja insider
information för andra personer (inklu
sive familjemedlemmar och vänner)
eller aktörer utanför företaget. Detta
gäller alla, oavsett vilken position man
har inom Combitech och oberoende av
om man finns med på den så kallade
insiderlistan.
Röjande av insiderinformation till en
annan Combitechmedarbetare får
endast ske i den mån det är nödvändigt
och mottagaren ska informeras om att
det rör sig om insiderinformation.

Vi följer bestämmelser om
kontroll av förvarsmaterialexport
Eftersom Combitech bland annat har
verksamhet inom försvars- och säker
hetsområdet har vi ett särskilt ansvar
gentemot svenska och utländska myn
digheter. Vi agerar inom ett strikt reglerat
verksamhetsområde.
För att vi ska kunna fortsätta vår verk
samhet är det nödvändigt att vi bedriver
vår verksamhet i enlighet med alla
erforderliga tillstånd och licenser, och
att vi alltid, utan undantag, uppfyller de
villkor som ställs på vår verksamhet.
Observera att från och med 2012-07-01
omfattas även tjänster i de lagar som
reglerar kontroll av försvarsmateriel.
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Ett bra arbetsklimat

VÅRA ARBETSPLATSER
Våra arbetsplatser är säkra
Combitech eftersträvar en god arbets
miljö och arbetar för att förhindra
olyckor, sjukdom och skador. Vi är alla
ansvariga för att värna om varandras
hälsa och säkerhet både fysiskt och
psykiskt och vi hjälper varandra att
skapa en god arbetsmiljö.
Vi tolererar inte någon form av trakas
serier, repressalier, mobbning eller andra
fysiska eller verbala handlingar av krän
kande karaktär.

Mångfald är en förutsättning
för en framgångsrik
affärsverksamhet
Vi är övertygade om att en arbetsplats
som kännetecknas av mångfald utgör
en bättre grund för kreativitet och inno
vation. Inom Combitech arbetar vi aktivt
för att öka mångfalden på alla nivåer
eftersom vi är övertygade om att det är
en av förutsättningarna för att förbli ett
framgångsrikt företag.

Diskriminering är förbjuden och i
många fall olaglig
Beslut som rör anställning, befordran,
utveckling och ersättning ska bygga på
medarbetarnas kunskap och kompetens
i arbetet. De får inte baseras på irrele
vanta faktorer som kön, ålder, etnisk
tillhörighet, religiös åskådning, funk
tionshinder, sexuell läggning, facklig till
hörighet eller politisk hemvist.
I vårt arbete ska vi visa respekt för alla
de individer vi kommer i kontakt med
oavsett olikheter.

Vi värnar rätten att bilda och
verka i fackföreningar.
Vi respekterar föreningsfriheten och alla
anställdas rätt att bilda eller gå med i
arbetstagarorganisationer samt rätten
för arbetstagarorganisationer att för
handla kollektivt. Fackliga företrädare
får inte diskrimineras. Combitech ger
fackliga företrädare möjlighet att träffa

medlemmar och tillträde till medlem
marnas arbetslokaler.

Combitechs ”Policy för säkerhet och etik
vid Internetrelaterad IT-användning”.

Vi respekterar privatlivet

Hur vi beter oss mot varandra

Vi respekterar människors grundläggande
rätt till privatliv. Personuppgifter ska
inhämtas på ett korrekt och lagligt sätt,
vara relevanta för det syfte för vilket
de har samlats in och behandlas med
största försiktighet.

Trivsel på arbetsplatsen är av vital bety
delse för att vi som medarbetare kan
utföra ett effektivt och kvalitativt arbete.
Vi ska därför tillsammans verka för att
skapa trivsel på arbetsplatsen så att alla
känner sig välkomna och motiverade att
delta i den sociala gemenskapen.

Sociala medier
Vi ser gärna att medarbetare deltar i
sociala medier och andra forum. Även
här gäller ömsesidig respekt mellan
företaget, medarbetare och arbetskamra
ter. För Combitechs rykte och varumärke
är dessa medier mycket viktiga. Det är
också viktigt att alla medarbetare följer
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Ärligt, rättvist och korrekt

AFFÄRSETIK
Vi konkurrerar på ett rättvist
och ärligt sätt
Vår utgångspunkt är att affärsverksam
het bäst främjas av en ordning med fritt
företagande och fri konkurrens på en
marknad där alla har samma förutsätt
ningar. Denna ordning skyddas genom
konkurrenslagstiftning. Vi bedriver alltid
vår verksamhet i enlighet med gällande
lagstiftning och föreskrifter som reglerar
konkurrens.

Vi förebygger risken för
mutor och korruption
Combitech tillämpar nolltolerans i fråga
om korruption. Det innebär att vi inte
under några omständigheter får vara
inblandade i, uppmuntra eller tolerera
mutor. Med mutor menar vi betalningar
eller andra förmåner till myndighetsper
soner eller anställda inom privat sektor
i syfte att få eller behålla affärer eller
vinna andra fördelar.
Vi är medvetna om risken att ersätt‑
ning till olika samarbetspartners som
verkar på marknaden kan komma att
användas för otillbörlig påverkan av
affärsbeslut. Vi förhindrar det genom
att utveckla och tillämpa krav och pro
cesser i vår verksamhet, som är i öve
rensstämmelse med ”best practice” i
branschen.

Vi erbjuder inte gåvor och
representation som är otillbörliga
Rimliga gåvor och sedvanlig represen
tation är normalt inte ett problem om
de lämnas i rätt syfte, såsom att före
visa Combitechs produkter och tjänster,
stärka företagets image eller etablera
goda relationer med viktiga affärspartners.
Vi måste dock vara medvetna om att
även sedvanliga gåvor och normal repre
sentation kan vara olämpligt i samband
med framtida eller pågående förhand
lingar och vi tar alltid hänsyn till våra
kunders integritets regler.
Vi får aldrig erbjuda gåvor eller
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förmåner med ett värde, av beskaffenhet
eller under omständigheter, som skulle
kunna betraktas som ett försök att otill
börligen påverka affärsbeslut eller vinna
andra otillbörliga fördelar.
Öppenhet, transparens och korrekt
redovisning av gåvor och representation
är nödvändigt för att visa att vi efterlever
dessa regler.

Vi tar inte emot gåvor och
representation som är otillbörliga
Som Combitechmedarbetare måste vi
alltid vara, och uppfattas som, oberoende
och professionella i vårt affärsumgänge
med andra. Det innebär att vi bara ska
acceptera gåvor och representation som
vi erbjuds av andra, om de är rimliga i
förhållande till den aktuella affären och
de ryms inom de gränser som vi ställer
upp för hur vi agerar mot andra.
Gåvor och representation av stort värde,
eller av oetisk eller onormal karaktär ska
vi aldrig ta emot.
Om du känner osäkerhet om du kan ta
emot en gåva eller delta i ett evenemang
ska du rådgöra med din chef alternativt
personalchefen.

Vi undviker intressekonflikter
Vi skiljer alltid på våra personliga intres
sen och företagets verksamhet. Beslut
av och för företaget får aldrig påverkas
av personliga önskemål eller relationer.
Intressekonflikter kan uppkomma vid
anställning eller annat uppdragsförhål
lande med personer som tidigare varit
verksamma hos en myndighet där frågor
som rör Combitech hanteras. Detta får
därför aldrig ske utan att vi säkerställt
att anställningen eller uppdraget inte
strider mot lag eller direktiv som reglerar
offentligt anställdas möjlighet till nytt
uppdrag.
Vi ska alltid verka för att minimera
risken för intressekonflikter.

Information — en värdefull tillgång

INFORMATION OCH
ANVÄNDNING AV
INFORMATIONSMEDIER
Det innebär att vi ska agera respektfullt
och korrekt och vara medvetna om att
våra meddelanden kan användas i andra
syften än vad som avsetts.

Vi är försiktiga vid hantering av
konfidentiell information och
information tillhörande tredje
part

Vi skyddar information som en
värdefull tillgång
Information om företaget är intern eller
konfidentiell, förutsatt att den inte har
offentliggjorts i årsredovisningar, press
meddelanden, produktbeskrivningar eller
liknande publika dokument. Vi sprider
inte information till personer utanför
företaget, såvida det inte finns affärs‑
relaterade skäl.
Företagsinformation av teknisk,
kommersiell eller marknadsförings‑
karaktär är särskilt känslig och omfat
tas av sekretess. Denna information
kan även vara insiderinformation.
Combitechmedarbetare som har blivit
anförtrodda sådan information måste
vara väl införstådda med sekretess
bestämmelserna och ska alltid värna
om företagets intressen.
All information som hanteras inom
Combitech ska bedömas utifrån sitt
värde, för att säkerställa att den ges rätt
skyddsnivå.
Vi måste vara uppmärksamma på
risken för oavsiktlig spridning av infor
mation, till exempel när vi diskuterar
företagsangelägenheter med kollegor
på resande fot eller på offentliga platser.

När vi talar om oss själva i den sociala
mediasfären är regeln att vi inte ska
sprida information om Combitech som
inte är avsedd för offentlig spridning. Vi
får inte heller använda sociala medier
på ett sätt som kan skada Combitechs
varumärke och rykte.
Endast vd eller informationschef, eller
av dessa utsedda representanter, får
uttala sig på Combitechs vägnar i media,
vilket även innefattar alla former av
sociala medier.

Informationssystemen är våra
arbetsredskap
Vi använder informationssystem i arbetet
Information och användning av infor
mationsmedier och som ett sätt att
effektivisera våra arbetsprocesser. Före
tagets kommunikationsverktyg får aldrig
användas i olagliga eller oetiska syften.
Begränsad privat användning av företa
gets kommunikationsverktyg är tillåten,
men endast om det gäller personliga
angelägenheter som inte stör arbetet.
När vi kommunicerar via ett inform
tionssystem som är kopplat till företaget,
oavsett metod, representerar vi alltid
Combitech.

Vi behandlar information som vi fått från
andra på samma sätt som vi förväntar
oss att de ska behandla information
som vi lämnat ifrån oss, och i enlighet
med tillämpliga sekretessbestämmelser.
Vi försöker inte få tillgång till och tar
inte heller emot konfidentiell informa
tion tillhörande andra, såvida inte infor
mationens ägare har godkänt att den
sprids. Konfidentiell information som
oavsiktligt kommer oss till del får inte
spridas vidare utan ska återsändas till
ägaren.
Det är nödvändigt att vi känner till
våra kunders regler för informations
skydd av säkerhets- eller exportkon
trollskäl. Vi behöver ofta omfattande
information om inköpsplaner och
andra uppgifter för att kunna tillgodose
våra kunders behov. Vi får dock aldrig
försöka få tillgång till information som
inte på ett legitimt sätt gjorts tillgänglig,
eller bryta mot villkor som reglerar hur
informationen får användas av oss.
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Ett hållbart samhälle

COMBITECH VÄRNAR
OM MILJÖN

Hållbar utveckling
och miljöhänsyn
Combitechs uppfattning är att hållbar
het är en avgörande faktor i vår verk
samhets framgång, varför hållbarhet
utgör en del i våra gemensamma värde
ringar och vår vision. Att minimera vår
belastning på miljön och att verka för att
våra uppdrag bidrar till förbättringar på
miljöområdet är en integrerad del av vår
affärsverksamhet. Det stärker vår trovär
dighet och vårt varumärke.
Vi ska genom våra tjänster bidra till en
hållbar samhällsutveckling. Det innebär
att vi i våra uppdrag ska verka för lösnin
gar som bidrar till positiv miljöpåverkan.
Kunskap är en viktig del för att lyckas
med miljöarbetet. Våra medarbetare ska
därför ha generell kunskap om globala
miljöhot och vår egen miljöpåverkan.
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Vår direkta miljöpåverkan utgörs till
största delen av resor och drift av våra
kontorslokaler. Genom att välja trans
portsätt med låga emissioner, produk
ter utan skadliga kemikalier och söka
energibesparande åtgärder ska vi mini
mera vår belastning på miljön.

Combitech bidrar till en positiv
samhällsutveckling
Combitechs verksamhet kännetecknas
av ansvarstagande. Detta gäller i hög
grad också synen på samhällsutveck
lingen. Combitechs verksamhet skapar
arbetstillfällen och ger positiva ekono
miska effekter i samhället.
Vi uppmuntrar stöd till de samhällen där
vi är verksamma, särskilt inom undervis
ning och miljö.

Tillsammans hjälps vi åt

RAPPORTERING
AV AVVIKELSER

Att rapportera avvikelser är
att vara lojal mot företagets
värderingar
Combitechs Code of Conduct utgör en
viktig del i den företagsövergripande
kultur som ska kännetecknas av ansvar
och engagemang för Combitechs
värderingar.
Medarbetare som får kännedom om
eller misstänker lagöverträdelse eller
brott mot Code of Conduct förväntas
rapportera överträdelsen till närmsta
chef. Lagöverträdelser ska polisan
mälas. Detta sker genom personalche
fens försorg. Informationschefen ska
också informeras.
I händelse av en allvarlig avvikelse
som inbegriper Combitechs ledning,
högt uppsatta tjänstemän eller andra
nyckelpersoner inom Combitech och

som rör redovisning och finansiell rap
portering, insiderhandel, korruption eller
andra områden av väsentlig betydelse
för Combitechs verksamhet eller enskil
das liv och hälsa, kan du kontakta vd.
Du kan även lämna en anonym
rapport till Saabs Etikråd genom att
skicka ett e-postmeddelande till
ethics.council@saabgroup.com från
ett externt e-postkonto som inte avslö
jar ditt namn (t.ex. Hotmail, Yahoo eller
Gmail).
Du bör dock vara medveten om att det
kan vara svårare att utreda ärenden som
rapporteras anonymt.
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Tio principer för vårt arbete

FN:S GLOBAL COMPACT
Combitech tillämpar policyn FN:s Global Compact och de tio principer inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption vilken
moderbolaget Saab är ansluten till och som även omfattar dess dotterbolag.
Dessa tio principer utgör även grundläggande krav på leverantörer och samarbetspartners till Combitech.

Mänskliga rättigheter

Miljö

1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd
för internationella mänskliga rättigheter inom den
sfär som de kan påverka och
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i
brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor
3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet
och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar;
4. avskaffa alla former av tvångsarbete;

7. Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder
för att motverka miljöproblem;
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt
ansvarstagande; och
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig
teknik.

Anti-korruption
10. Arbeta mot alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning.

5. avskaffa barnarbete; och
6. inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.
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Läs mer på www.unglobal.org

OM COMBITECH
Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del
av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Vår bas finns
i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med
våra kunder. Combitech växer både organiskt och genom förvärv
och vi har nästan 1 900 kvalificerade konsulter på ett 30-tal
platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder hög
leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser
och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor,
offentlig verksamhet och försvar.

