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Bästa team!

Fiskar Groups syfte är att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design: för oss 
själva, för våra kunder, för konsumenterna, våra partners och övriga intressenter. Vi kan 
uppfylla vårt syfte genom att leva efter våra värderingar, vårda vårt anseende och våra 
varumärken, och se till att företaget växer hållbart och med integritet. Det innebär att vi 
alltid måste vara noggranna med hur vi gör affärer.

Ibland är det lättare sagt än gjort att göra saker på rätt sätt: det är inte alltid tydligt för oss 
vad som är ett ansvarsfullt, etiskt tillvägagångssätt eller alternativ. Vår uppförandekod är 
ämnad att hjälpa oss i sådana situationer. Uppförandekoden förklarar hur vi bör bedriva vår 
verksamhet och hjälper oss att fatta rätt beslut.

Kom ihåg att det inte finns något rätt sätt att göra något som är fel. Även om 
uppförandekoden gör det enkelt för dig att känna till dina skyldigheter, har den inte svaret 
på hur du ska göra i varje tänkbar situation som du kan ställas inför. Har du frågor eller 
funderingar bör du tala med dina kollegor, din chef eller en HR-ansvarig. Du är också 
välkommen att kontakta någon inom vår Legal &Compliance avdelningen, och att använda 
vår hjälplinje för etik och efterlevnad, där du kan vara anonym, om du vill rapportera 
överträdelser eller olämpliga beteenden.

Tack för att du varje dag gör ditt bästa för att efterleva uppförandekoden och så att 
företaget kan växa på ett ansvarsfullt sätt.

Nathalie

Meddelande  
från vd
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Vårt syfte och  
våra värderingar 

Våra värderingar vägleder oss dagligen, 
när vi utvecklar banbrytande design 
som gör varje dag till något utöver det 
vanliga. Vår uppförandekod hjälper oss 
att leva upp till våra värderingar genom 
att bedriva verksamhet på ett etiskt och 
ansvarsfullt sätt. 

Att bedriva verksamhet på rätt sätt är, 
enkelt uttryckt, vårt sätt att göra affärer 
i enlighet med våra värderingar. 

VÅRA VÄRDERINGAR:

Skapa förändring 
Växa genom medkänsla
Hylla vardagen

VÅRT SYFTE:

Nyskapande design för  
en extraordinär vardag
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Bra design är ärlig och inspirerande. Den är berikande, tydlig och 
självsäker. Bra design är innovativ och gör produkten ändamålsenlig. 
Bra design är fascinerande och skapar minnesvärda ögonblick.

Bra design är bra företagande, med eftertanke, nyfikenhet och 
hänsyn tagen till konsumenternas behov, önskemål och drömmar om 
framtiden. Framför allt ser bra design bortom trender för att göra ett 
bestående avtryck i människors liv.

För Fiskars Group är förstklassig design utgångspunkten i allt vi gör, 
från idé till tillverkning och affärsutveckling. Med en kombination 
av hantverksskicklighet, passion för varumärkena och digital 
omvandling, omformar vi befintliga lösningar men är alltid lojala mot 
vårt ursprung.

Sedan 1649 har vi gjort livet bättre för varandra och världen omkring 
oss, drivit innovation och hållbar tillväxt för att utmana slit-och-
släng-kulturen genom tidlösa, ändamålsenliga och funktionellt vackra 
produkter.

Som globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och 
utomhusbruk är vi enade bakom vårt gemensamma syfte:

Vår historia

Att utveckla banbrytande  
design som gör vardagen till 
något utöver det vanliga
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Den här uppförandekoden gäller alla som är verksamma inom Fiskars Group , 
inklusive anställda, chefer, tjänstemän, styrelsemedlemmar, konsulter och övrig 
personal som arbetar under Fiskars Groups ledning (i denna kod kallade ”Fiskars 
Groups medarbetare” eller Fiskars Group-medarbetare”) samt i alla företag inom 
Fiskars Group världen över.

Fiskars Group förväntar sig också att företagets affärspartners, kunder och deras 
underleverantörer ska följa samma eller snarlika principer som i den här koden. 

Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer uttrycker Fiskars Groups etiska 
och hållbarhetsrelaterade förväntningar på alla våra leverantörer.

Att känna till vår uppförandekod hjälper dig att bestämma vad som är rätt sak att 
göra. Om du är osäker fråga innan du agerar. I så fall, tänka igenom vem som har 
ansvar eller kontroll över ärendet, och vem som skulle ha den information som 
krävs för att svara på din fråga. Du kan kontakta din chef, den globala eller lokala 
HR-avdelningen eller Legal & Compliance avdelningen (compliance@fiskars.com).

Vår kod

Det finns inget rätt sätt att göra fel.

Fiskars Groups medarbetare förväntas att inte bara följa koden, men även 
leva upp till dess anda. Därför måste alla Fiskars Groups medarbetare 
vara medvetna om och utföra sitt arbete i enlighet med koden och alla 
relaterade policyer, även i de fall där koden ställer högre krav på agerandet 
än nationella lagar och lokala bestämmelser.

Genom att vara ärliga, rättvisa och visa respekt föregår vi med gott  
exempel inför varandra och inför våra intressenter.

mailto:compliance%40fiskars.com?subject=


 7Fiskars Groups Uppförandekod // 2022

Säg ifrån! 
Vi på Fiskars Group är engagerade i att driva 
vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi säger 
ifrån när vi upptäcker oetiska affärsmetoder 
eller oegentligheter i och runt vår verksamhet.

Överträdelser av vår uppförandekod raserar 
det förtroende vi har byggt upp inom 
organisationen samt gentemot våra aktieägare, 
kunder och andra intressenter. Underlåtenhet 
att följa vår uppförandekod kan också utsätta 
dig själv, dina kollegor och vår verksamhet för 
risker. 

I situationer då du är osäker på om vår 
uppförandekod, våra policyer eller juridiska  
krav följs, ska du därför kontakta din chef,  
den globala eller lokala HR-avdelningen eller 
Legal & Compliance-avdelningen (compliance 
@fiskars.com).

Om du tror att det har skett en överträdelse av 
vår uppförandekod måste du rapportera det 
omedelbart.

Vill du rapportera anonymt kan du använda  
Fiskars Groups hjälplinje för etik och efterlevnad.  
Överträdelser kan rapporteras helt anonymt, 
skriftligt eller muntligt.

HJÄLPLINJE ( INTERNET) 

Det främsta sättet att rapportera för kontorspersonal 
och medarbetare med tillgång till dator och internet:

Hjälplinjen för etik och efterlevnad (Ethics and 
Compliance Helpline) kan nås via vårt intranät eller 
direkt från en internetansluten enhet. Webbadressen 
är https://report.whistleb.com/en/fiskars. 
Hjälplinjen är tillgänglig på alla Fiskars Groups språk. 

TELEFONLINJE 

Det främsta sättet att rapportera för medarbetare 
som saknar tillgång till dator och internet:

För medarbetare som inte enkelt har tillgång till 
en internetansluten dator (t.ex. medarbetare inom 
produktion och på distributionscenter) erbjuder vi 
också en kostnadsfri telefonlinje för att rapportera 
etik- och efterlevnadsärenden. 

De kostnadsfria telefonnumren finns på din 
arbetsplats (t.ex. på en anslagstavla). Alternativt kan 
du fråga din chef, HR på global eller lokal nivå, eller 
Legal and Compliance-avdelningen (compliance@
fiskars.com). Telefonnumren till hjälplinjen 
publiceras också på vårt intranet.

Du förblir anonym genom hela processen och även 
efter att ärendet har avslutats.

mailto:compliance%40fiskars.com?subject=
mailto:compliance%40fiskars.com?subject=
https://report.whistleb.com/en/fiskars
https://report.whistleb.com/en/fiskars
mailto:compliance%40fiskars.com?subject=
mailto:compliance%40fiskars.com?subject=
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HJÄLPLINJEN/TELEFONLINJEN FÖR ETIK OCH EFTERLEVNAD  
– PROCESS FÖR ÄRENDEHANTERING

JA NEJ

Det blir inga negativa konsekvenser på 
arbetsplatsen för personer som rapporterar 
potentiella överträdelser. Fiskars Group 
förbjuder alla former av repressalier mot den 
som rapporterar potentiella överträdelser mot 
uppförandekoden, våra policyer eller tillämplig 
lagstiftning, eller mot den som medverkar i 
utredningen av en rapporterad överträdelse.

HUR CHEFER SKA HANTERA ÄRENDEN

Våra chefer förväntas att i alla situationer 
agera i enlighet med våra värderingar. Om 
någon vänder sig till dig med en fundering 
eller fråga är du skyldig att lyssna och agera. 
Att ärenden hanteras korrekt är avgörande för 
att behålla medarbetarnas förtroende. Svara 
respektfullt och ta alla bekymmer på allvar. Är 
du osäker på hur du ska agera kan du rådfråga 
HR eller Legal &Compliance-avdelningen.

Meddelande mottaget via hjälplinjen eller telefonlinjen för etik och efterlevnad

Har det skett en överträdelse av uppförandekoden?
Bedömningen utförs i enlighet med policyn för hantering av överträdelse av uppförandekoden.

Samordningen och utredningen utförs i enlighet 
med policyn för hantering av överträdelse av 
uppförandekoden:

• Definiera utredare för ärendet i fråga

• Upprätta en anonym dialog med den 
rapporterande personen

• Genomföra utredningen i enlighet med 
definierade principer

• Kategorisera rapporten i statistiksyfte och 
för effektiv uppföljning

• Skicka uppföljningssvar till den 
rapporterande personen

• Överlämna kriminella ärenden till polisen

• Radera eller arkivera ärendet när det inte 
måste vara öppet längre/när ärendet har 
avslutats 

• Rapportera till det etiska rådet och 
styrelsens granskningsutskott

• Kategorisera ärendet som ”icke-
överträdelse” av uppförandekoden

• Vid behov, koppla ärendet till relevant chef 
för vidare åtgärder och uppföljning 

• Skicka uppföljningssvar till den 
rapporterande personen

• Kategorisera rapporten i statistiksyfte

• Radera eller arkivera ärendet
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Modell för  
etiskt beslutsfattande
Ibland måste du veta hur du ska agera i olika situationer även om det inte finns 
några instruktioner tillgängliga.  I dessa fall, när du bestämmer dig för vilken 
åtgärd du ska vidta, kan du få vägledning genom att svara på frågorna i Fiskars 
Groups modell för etiskt beslutsfattande för att hjälpa dig att bestämma det 
lämpligaste sättet att gå vidare.

Är det 
lagligt?

Överensstämmer 
åtgärden med 

Fiskars Groups 
företagspolicy?

Kan åtgärden 
försämra 

Fiskars Groups 
anseende?

Skulle jag känna 
mig orolig om 
detta ledde till 

nyhetsrubriker?
Skulle jag, och 
personer i min 
närhet, känna 
sig stolta över 
att åtgärden 

utfördes?

Beslutet om vidare 
hantering verkar 

vara korrekt.

Överensstämmer 
åtgärden med 

Fiskars Groups 
värderingar?

JA JA JA

JA

JA

JAN E J N E J N E J

NEJ

NEJ

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Osäker? 
Tala med din chef 
eller kontakta Legal 
& Compliance-
avdelningen för 
vägledning.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

Åtgärden kan 
få allvarliga 
konsekvenser. 
Utför den inte.

? ? ? ?

?

?

N E J
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Våra etiska principer

Vi måste alla ha tillräckliga kunskaper om lagstiftning och aktuella föreskrifter samt våra interna policyer. 
Beroende på din roll måste du känna till de lagar och förordningar som är relevanta för ditt arbete. Det finns 
inga ursäkter för att förbise lagstiftning.

Efterlevnad av lagar och föreskrifter 
Fiskars Group förbinder sig att fullt ut följa alla gällande lagar och föreskrifter i aktuella länder. All verksamhet 
bedrivs med integritet och i enlighet med aktuell lagstiftning. Alla Fiskars Groups medarbetare måste vara 
medvetna om och utföra sitt arbete i enlighet med denna uppförandekod och alla relaterade policyer, även i de 
fall där koden eventuellt ställer högre krav på agerandet än vad nationella lagar och lokala bestämmelser gör.

Koden och Fiskars Groups policyer kan inte täcka varje möjlig situation, i synnerhet då lagstiftningen varierar 
mellan olika länder. Om en specifik situation inte täcks av koden är det viktigt att upprätthålla den anda som 
koden och våra policyer baseras på genom sunt förnuft och gott omdöme – och alltid genom att följa tillämplig 
lagstiftning.

Respekt för de mänskliga rättigheterna  
På Fiskars Group respekterar och främjar vi aktivt mänskliga rättigheter och vi tror det hjälper oss att utöka 
verksamheten på ett ansvarsfull och hållbart sätt. Fiskars Groups medarbetare, leverantörer och partners har 
alla en viktig roll när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna genom hela värdekedjan. Detta sker 
genom att vi främjar säkerhet, hälsa och välbefinnande, välkomnar mångfald,inkludering och jämställdhet, 
motarbetar trakasserier och diskriminering och bekämpar korruption och mutor.

Vi förbinder oss att följa det internationella regelverket för mänskliga rättigheter (International Bill of Human 
Rights), FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights), internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och 
rättigheter på arbetet (International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work) samt principerna i FN:s Global Compact-initiativ. 



+ =
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MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Inom Fiskars Group vill vi att alla tillsammans ska känna sig inspirerade och extraordinära. Vi 
uppmanar medarbetarna att i dela med sig av sina vardagsupplevelser och synpunkter i samtal, och 
sträva efter att skapa en öppen miljö där alla lyssnar på och förstår varandra. Tillsammans hyllar vi 
mångfald i alla dess former och välkomnar alla dimensioner som gör oss unika. Genom att utforska, 
lära och skapa saker tillsammans kan vi göra vardagen bättre för varandra och världen omkring oss.

Fiskars Group ska säkerställa rättvisa och jämställdhet i alla anställningsförfaranden, policyer och 
regler, samt att behandla alla medarbetare rättvist och opartiskt baserat på kompetens, erfarenhet 
och prestationer, utan att fästa avseende vid etnicitet, ålder, funktionshinder, kön eller sexuell 
läggning och/eller andra egenskaper. 

Inspiration för att 
vara extraordinära, 
tillsammans

Vi bjuder in medarbetarna 
att dela med sig av sina 
vardagsupplevelser och 
synpunkter, och sträva 

efter att skapa en öppen 
miljö där alla lyssnar på och 

förstår varandra.

Nationalitet

Karriär
Språk

Plats

HBTQ+

Funktionshinder

Etnicitet
Värderingar

Disability
Ålder

Kön

Utbildning

MÅNGFALD OCH INKLUDERING HOS FISKARS GROUP
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Det är Fiskars Groups åtagande att 
säkerställa hög standard avseende 
hälsa och säkerhet i hela verksamheten 
runtom i världen. Vi förespråkar aktivt 
en säkerhetskultur och en nollvision 
för skador genom att uppmana Fiskars 
Groups medarbetare att vara proaktiva 
och med allvar ta ansvar för att 
förebygga arbetsrelaterade incidenter. 
Säkerheten på arbetsplatsen är allas 
ansvar och vi alla har en skyldighet 
att informera ledningen om eventuella 
säkerhetsproblem. Inga kompromisser 
med säkerheten på arbetsplatsen är 
tillåtna och det är varje allas ansvar att 
agera om en säkerhetsrisk identifieras.

Har du identifierat ett hälso- och 
säkerhetsproblem? Rapportera det till 
Safety Incy.io! 

Alla Fiskars Groups medarbetare har 
tillgång till rapporteringssystemet. 

Rapportering av observationer, tillbud 
och olyckor hjälper oss att förbättra och 
upprätthålla säkerheten på arbetet.

ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER

Grundläggande rättigheter för 
arbetstagare måste respekteras, 
däribland föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar. Det är vårt åtagande att 
avskaffa alla former av tvångsarbete, 
barnarbete och diskriminering i 
anställningsförfaranden och på 
arbetsplatsen. Detta i enlighet med 
vårt åtagande att följa internationella 
arbetsorganisationens deklaration 
om grundläggande principer och 
rättigheter på arbetet (International 
Labour Organization’s (ILO) Declaration 
on Fundamental Principles and Rights 
at Work). 

Fiskars Group följer alla relevanta 
arbetslagar och förordningar. Vi 
tillåter inga arbetsförhållanden 
eller beteenden som strider 
mot grundläggande mänskliga 
rättigheter. Vi har nolltolerans 
vad gäller barnarbete, och vi 
skyddar utsatta arbetstagare 
från övergrepp eller utnyttjande, 
oavsett deras anställningsavtal eller 
immigrationsstatus. 

https://app.incy.io/fiskarsshopsandoffices/home
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ANSVARSFULL A KARRIÄR-  
OCH ANSTÄLLNINGSRUTINER

Vi skapar transparens och lika möjligheter för 
våra medarbetare genom att annonsera ut lediga 
befattningar på vår interna karriärsida under 
minst en vecka. All interna kandidater intervjuas 
utifrån deras kompetens och erfarenhet. 

Vi följer landspecifika lagkrav och praxis för 
hantering av uppsägningar. I situationer som 
har betydande inverkan på personer och 
lokalsamhällen vidtar vi åtgärder för att ge extra 
stöd.

NOLLTOLERANS MOT  
TRAKASSERIER OCH MOBBNING

Vi är angelägna om att säkerställa en arbetsmiljö 
fri från fysiska, psykiska och verbala trakasserier 
eller annat kränkande beteende. Vi tolererar inte 
diskriminering på någon som helst grund. Vi har 
nolltolerans mot trakasserier och mobbning.

Respekt för människor och skydd av mänskliga 
rättigheter är av största vikt. Rättvis behandling 
är inte bara en fråga för chefer och ledare. Alla 
Fiskars Groups medarbetare ska behandla 
varandra respektfullt, och det finns aldrig 
utrymme för kränkande beteenden. 

SÅ BIDRAR JAG:

Jag accepterar mänskliga rättigheter som en grundläggande  
riktlinje, och jag lovar att vara vaksam mot kränkningar av mänskliga 
rättigheter som händer omkring mig. 

RAPPORTERING

Om du hör eller ser något som kan betraktas som trakasserier eller 
mobbning, eller någon annan kränkning av mänskliga rättigheter, 
är det alltid din skyldighet att agera utan dröjsmål. Hot och våld på 
arbetsplatsen tolereras inte. För information om hur du rapporterar, 
se avsnittet ”Säg ifrån!” i den här uppförandekoden.
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• Spara vatten och elektricitet, återvinna och återanvända. Kom ihåg att små saker 
som vi gör varje dag har stor betydelse för oss själva och vår framtid.

• Gör kloka val: välj förnybara, återvunna eller återvinningsbara material när det är 
möjligt.

• Var innovativ och dela dina tankar. Har du idéer om hur vårt arbete kan förbättras, 
dela dem med ditt team och ledningen. 

• Föregå med gott exempel och inspirera människor att följa vår mission att skapa 
ett varaktigt välbefinnande för människor och vår planet.

• Se till att du känner till våra nuvarande hållbarhetsåtaganden och mål. 

Skydda miljön  

Vår hållbarhetsambition kräver input från oss alla och vi måste ta hänsyn till 
hållbarhet i allt vi gör. Vi utmanar oss själva hela tiden, och utforskar aktivt nya 
material, affärsmodeller och arbetssätt. Se till att du känner till våra nuvarande 
hållbarhetsmål och vilken inverkan dessa mål har på ditt arbete. 

Vi arbetar för att bli en koldioxidneutral företag, till exempel genom att förbättra 
vår effektivitet, investera i förnybara energikällor och minimera utsläppen från 
vår värdekedja där våra partners och leverantörer ingår.

Vårt mål är att inget avfall ska skickas till deponi. Detta omfattar all vår 
verksamhet, från tillverkning till våra butiker, kontor och distributionscenter. Vi 
undersöker till exempel möjligheter att använda återvunnet material, förbättra 
våra material och utveckla återvinningsprocesser. Vårt mål är att senast 2030 
använda helt cirkulära och hållbara material i vår verksamhet, produkter och 
förpackningar, och säkerställa att allt avfall återvinns på rätt sätt, återanvänds 
eller återställs.

I framtiden vill vi vara ett koldioxidneutralt företag. Vi har anslutit oss till 
FN:s Business Ambition-initiativ för 1,5-gradersmålet, och vi har satt upp 
vetenskapsbaserade mål som har godkänts av Science Based Targets 
initiativet (SBTi).

MOTARBETA SLIT-OCH-
SL ÄNG-KULTUREN

Vi försöker motarbeta slit-och-
släng-kulturen genom att utveckla 
cirkulära lösningar för att förlänga 
glädjen de ger och minimera 
belastningen på planeten. 

FÖR EN KOLDIOXIDNEUTRAL 
FRAMTID 
Vi vidtar klimatåtgärder för 
att minska vår påverkan enligt 
1,5-gradersmålet. Vi omvandlar 
vår verksamhet till att bli 
koldioxidneutral.

FÖR ÖKAD GL ÄDJE
Vi skapar en positiv påverkan 
på människors och samhällens 
livskvalitet.

Hållbarhetsåtaganden

Fiskars Groups hållbarhetsåtaganden vägleder 
vårt arbete för att uppfylla vår 2030-ambition, 
och hjälper oss att fatta beslut i vardagen. 
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Samhällsengagemang
Fiskars Group vill säkerställa att alla aktiviteter 
med samhällsengagemang genomförs enligt höga 
etiska standarder, och att de inverkar positivt på 
vår egen och våra partners verksamheter.

Fiskars Group är en del av samhället på de orter 
där vi är verksamma, och vi vill göra ett positivt 
avtryck där så att dessa samhällen kan blomstra 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi stöder 
detta genom att bidra aktivt till samhällenas 
positiva utveckling, och att minimera den negativa 
påverkan som vår verksamhet kan medföra.

Samtidigt som vi strävar efter att stärka den 
ömsesidiga förståelsen, bygga lokala relationer 
och respektera lokalsamhällenas kulturer, seder 
och värderingar, ska Fiskars Group och alla Fiskars 
Groups medarbetare alltid först och främst leva 
efter våra värderingar och vår uppförandekod.

MÅL

Med våra initiativ för samhällsengagemang vill vi:

• Stödja vårt arbete för att uppfylla hållbarhetsambitionen och våra åtaganden

• Engagera oss i lokalsamhällena, så att vi kan ha en positiv inverkan på sociala och/
eller miljömässiga aspekter där

• Minimera potentiell negativ inverkan på lokalsamhällena

• Hjälpa våra medarbetare att vara mer engagerade i företaget och arbetet

• Bygga vårt anseende som ett ansvarsfullt och hållbart företag

• Vara ett globalt team –arbeta som ett team för att kunna öka vår påverkan

BEGRÄNSNINGAR

Fiskars Group kommer inte att stödja eller genomföra några initiativ relaterade till:

• Enskilda individer (stipendier, forskning), utöver traineeprogram och praktik.

• Aktiviteter eller event som har väsentligt negativ inverkan på miljön

• Politiska organisationer och kampanjer eller andra politiska aktiviteter

• Aktiviteter, event eller organisationer som anses vara diskriminerande eller oetiska

• Religiösa grupper eller för religiösa syften
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Tydlig och exakt kommunikation med externa intressenter

Principen för Fiskars Groups externa kommunikation och 
informationsförmedling är att relevant och korrekt information ska 
lämnas i god tid till alla parter på marknaden, utan åtskillnad. All 
information som delges ska vara korrekt, konsekvent, tillförlitlig och 
punktlig, och den får inte vara missvisande.

Fiskars Group förmedlar väsentlig information, av både positiv 
och negativ karaktär och med samma innehåll, samtidigt till alla 
intressenter. Vi strävar efter att ge en korrekt och rättvis bild av 
företagets verksamhet och affärer, strategi, investeringar och 
finansiella status, så att företagsaktierna kan värderas korrekt.

All Fiskars Groups marknadsföring måste vara laglig, rimlig, ärlig 
och sanningsenlig och ska inte innehålla missvisande fakta eller 
påståenden. Den måste utformas med adekvat känsla för socialt, 
miljömässigt och professionellt ansvar.

Ärliga affärer

Fiskars Group konkurrerar alltid, genom att följa ärliga och etiska 
affärsprinciper. Det innebär att oärliga beteenden och handlingar, 
som att manipulera eller undanhålla information, att missbruka 
sekretessbelagd eller konfidentiell information, att förvränga väsentliga 
fakta eller andra oärliga metoder inte får användas.

Fri och öppen konkurrens

Fri och öppen konkurrens är grunden för konkurrenslagstiftning världen 
över. Även om konkurrenslagstiftningen varierar mellan olika länder 
är det vissa grundläggande principer som styr relationerna mellan 

affärspartners och deras konkurrenter. Fiskars Group välkomnar fri och 
öppen konkurrens liksom förbud mot otillbörlig samverkan och oärliga 
affärsbeteenden.

Fiskars Groups kunder är allt från privatpersoner i våra fysiska butiker 
eller onlinebutiker, grossister, stora institutioner till kunder inom 
turistnäringen, distributörer och licensierade återförsäljare. Vi strävar 
efter att skapa långsiktiga kundrelationer och därför måste vi uppträda 
rättvist i alla relationer med våra kunder. Det finns inget utrymme för 
orättvisa snabba vinster. Vi vill överträffa våra kunders förväntningar. 
Genom att göra det kan vi bli den partner som våra kunder föredrar 
framför andra.

Fiskars Group åtar sig att säkerställa att varje kund kan förvänta sig 
bästa möjliga kundservice och att varje kund får ett artigt och vänligt 
bemötande.
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Arbete mot korruption och mutbrott
Korruption är detsamma som att missbruka 
sin förtroendeställning för egen vinning, vilket 
undergräver rättsliga principer och förtroendet 
för företag och deras ledare. Korruption stör 
konkurrenskraftiga marknader, felfördelar 
resurser och kan leda till överträdelse av 
mänskliga rättigheter. Fiskars Group som 
företag, och Fiskars Group medarbetare som 
representerar företaget, ska ta ansvar för att 
förhindra korruption av alla slag, däribland 
mutbrott, påskyndande betalningar samt 
olämpliga gåvor och tjänster samt olämplig 
gästfrihet.

Mutbrott innebär att ge eller ta emot pengar 
eller något annat av värde som incitament eller 
belöning för en olämplig handling. En handling 
är olämplig om den innebär att någon utför 
– eller låter bli att utföra – en åtgärd olagligt, 
oetiskt, i ond tro, opartiskt eller i strid mot en 
förtroendeställning.

Vissa typer av mutförsök kan ske indirekt, genom 
att en tredjepart eller representant erbjuder 
mutan. Det finns många typer av mutor så 
som kontanter, gåvor, gästfrihet (t.ex. måltider, 
hotellövernattningar, biljetter till sport- eller 
kulturevenemang osv.), att stå för olika typer 

Alla handlingar som kan uppfattas som 
korruption bedöms ofta vara korruption. Det är 
ditt ansvar som anställd att undvika situationer 
som kan ses som korruption. Korruption 
leder till att affärsbeslut fattas på oärliga och 
otillåtna grunder. Som företag stöder vi alltid 
öppen och rättvis konkurrens.

Du får aldrig, varken direkt eller indirekt eller via 
en tredjepart:

Erbjuda pengar eller något annat av värde i 
syfte att få eller upprätthålla kommersiella 
privilegier eller andra fördelar, eller i syfte 
att belöna beteenden som genererar sådana 
privilegier eller fördelar.

av kostnader (som rese- och logikostnader), 
donationer till politiska organisationer eller 
välgörenhetsorganisationer.

Ta inte emot pengar eller något annat av värde 
om du vet eller misstänker att syftet är att få dig 
att tillhandahålla otillbörliga kommersiella eller 
andra fördelar.
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Intressekonflikt
Fiskars Group tolererar inga situationer där Fiskars Groups 
medarbetares personliga aktiviteter och intressen strider mot, eller 
kan verka strida mot, Fiskars Groups intressen. Detta inkluderar 
situationer där en medarbetares omdöme sannolikt påverkas av, eller 
verkar påverkas av, möjligheten att vinna personlig ekonomisk fördel 
eller andra fördelar. Samma sak gäller om ett externt åtagande eller 
engagemang inverkar negativt på personens förmåga att uppfylla sina 
skyldigheter gentemot Fiskars Group.

Exportkontroller
Fiskars Group följer alla tillämpliga exportkontroller och bestämmelser 
som begränsar handel eller exportaktiviteter med länder, enheter eller 
enskilda personer. Syftet med sådana kontroller är att få målenheterna 
att inte överträda internationell lagstiftning eller mänskliga rättigheter. 

DU FÅR INTE:

• Konkurrera med Fiskars Group på något sätt.

• Sälja vidare produkter som du har köpt eller fått tillgång till genom 
Fiskars Groups medarbetarförmåner (har du en begagnad Fiskars 
Group-produkt som du inte behöver längre får du såklart sälja den).

• Tillåta att dina personliga, ekonomiska eller politiska aktiviteter 
påverkar, eller kan uppfattas påverka, hur du utför ditt arbete för 
Fiskars Group.

• Gör personliga affärsavtal med dina vänner eller familj på uppdrag 
av Fiskars Group.
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Skydda konkurrensfördelar

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter, (också kallade 
”IPR” -Intellectual Property Rights), hör till 
Fiskars Groups viktigaste tillgångar. Fiskars 
Groups kärnidentitet är baserad på våra unika 
varumärken, produktdesign, funktion och tekniska 
fördelar hos produkterna. För att se till att det 
immateriella resultatet av våra investeringar inte 
gynnar konkurrenterna – och för att maximera 
avkastningen på våra investeringar – måste vi 
skydda de immateriella tillgångarnas ägarskap 
genom att använda vår IPR på olika sätt.

Rätten att hindra andra från att använda och dra 
fördel av Fiskars Groups immateriella tillgångar är 
den huvudsakliga anledningen till att varumärken, 
design, konstruktioner, patent och bruksmodeller 
registreras, och till att Fiskars Group bevakar sina 
rättigheter. Fiskars Group använder olika typer 
av övervakningstjänster för att bevaka potentiella 
intrång.. Fiskars Groups medarbetare har också 
en mycket viktig roll i att bevaka Fiskars Groups 
rättigheter och observera konkurrenters eller 
andra aktörers aktiviteter. Dessutom bör Fiskars 
Groups kunder och partners uppmärksamma 
Fiskars Group på eventuella intrång.

IPR = immateriella rättigheter är varumärken, 
design, patent, bruksmodeller, domännamn, 
upphovsrättigheter och affärshemligheter.

IPR:er är exklusiva rättigheter. 

Med immateriella rättigheter skyddar vi våra 
produkters attraktionskraft genom att förhindra  
att produkterna kopieras. 

Att vi skyddar våra IPR:er i rätt tid och på ett 
professionellt sätt är avgörande – misslyckas vi 
med det kanske vi inte kan förhindra att andra drar 
fördel av våra varumärken, vår design och våra 
innovationer. 

Fiskars Groups medarbetare har ansvar för 
att skydda Fiskars Groups konfidentiella eller 
affärskritiska information, eftersom obehörigt 
nyttjande kan skada Fiskars Groups verksamhet 
allvarligt. 

Fiskars Group respekterar affärshemligheter och 
immateriell egendom som leverantörer, kunder 
och andra parter har anförtrott Fiskars Group för 
affärsändamål. Det är Fiskars Groups medarbetares 
ansvar att skydda sådan information och se till att 
den hålls konfidentiell.
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Materiella tillgångar
Fiskars Group har ett åtagande att förvalta och skydda 
sina tillgångar, oavsett var de finns, lagras, används eller 
visas. Genom att skydda våra tillgångar, skyddar vi vår 
konkurrensfördel på marknaden. Vi har också ett ansvar att 
utöva samma omsorg om tillgångar som affärspartners eller 
andra intressenter har anförtrott oss.

Alla Fiskars Groups medarbetare måste skydda företagets 
tillgångar mot cyberattacker, stöld, förlust, slöseri, felaktigt 
nyttjande, destruktion, skador, obehörigt användande, 
avlägsnande och liknande risker. Företagets tillgångar 
och resurser får endast användas till att driva företagets 
verksamhet. Fiskars Groups medarbetare får inte använda 
företagets tillgångar i andra syften än rättmätiga affärs- 
eller andra godkända syften.

EXEMPEL PÅ VÅRA TILLGÅNGAR:

• Fysiska tillgångar, t.ex. maskiner, kontorsmöbler, utrustning, verktyg och redskap.

• Tekniska tillgångar, t.ex. datorer, programvara och informationssystem.

• Finansiella tillgångar, t.ex. kontanter, säkerheter och kreditkort.

• Vårt företagsnamn, dess varumärke, produktvarumärken och våra kundrelationer. 

• Informationstillgångar, t.ex. data och analyser, affärshemligheter och personuppgifter.

• Immateriell egendom, t.ex. uppfinningar, patent, upphovsrättigheter och varumärken. 
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Dataskydd och informationssäkerhet
Syftet med dataskydd och informationssäkerhet är att skydda våra kunder, 
medarbetare, leverantörer och andra intressenter, deras personuppgifter och 
annan konfidentiell information. 

Hos Fiskars Group är informationssäkerhet och dataskydd allas 
angelägenhet. Information ska hanteras och skyddas korrekt och i enlighet 
med tillämplig lagstiftning. För att skydda vår data måste du följa våra 
dataskydds- och sekretesspolicyer som bl.a. kräver att insamling, åtkomst, 
bearbetning, användning och delning av data, även personuppgifter eller 
personidentifierande information (PII), endast får ske i legitima, godkända 
syften. Om vi delger tredjeparter personuppgifter, måste det finnas ett lämpligt 
avtal på plats som behandlar användning och skydd av personuppgifterna. 

Medarbetarna ska säkerställa att utrustning och programvara som de 
har tillgång till, används på ett sådant sätt att personuppgifter och annan 
konfidentiell information inte röjs.

De lagar och regler som rör dataskydd kan variera mellan olika länder.  
Sök vägledning och ställ frågor till: privacy@fiskars.com

MITT ÅTAGANDE

Att skydda vår data och teknologi och försäkra att informationen 
skyddas mot stöld, förlust och felaktigt användande. Jag tar ansvar för 
den information och teknologi som jag hanterar.

mailto:privacy%40fiskars.com?subject=
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Vi har ca 7 000 anställda i 30 länder, 
och våra produkter finns i fler än 100 
länder. Våra aktier är noterade på 
Nasdaq Helsingfors (FSKRS).

Besök oss gärna på  
www.fiskarsgroup.com för mer 
information och följ oss på Twitter  
@fiskarsgroup.

KO NTA K T 
För mer information och vägledning, 
kontakta din chef, HR eller Legal & 
Compliance-avdelningen på 
compliance@fiskars.com.

Fiskars Group

Keilaniementie 10 
PO Box 91 
FI-02150 Espoo, Finland 

Tel +358 204 3910

R E L ATE R A D E FI S K A R S P O LI CY E R

• Anti-corruption and Anti-bribery Policy
• Antitrust Policy
• Code of Conduct Violation Response Policy
• Community Engagement Policy
• Communication Policy
• Contract Management Policy
• Credit Policy
• Crisis Communication Policy
• Data Protection Policy
• Disclosure Policy
• Employment Policy
• Environmental Policy
• Export Control Policy
• Group Expenditure Authorization Policy
• Health and Safety Policy
• Insider Policy
• Marketing Policy
• Quality Policy
• Recall Policy
• Record Retention Policy
• Recruitment and resourcing Policy
• Risk Management Policy
• Sourcing and Purchasing Policy
• Supplier Code of Conduct
• Tax Policy
• Travel Policy
• Treasury Policy

http://www.fiskarsgroup.com
mailto:compliance%40fiskars.com?subject=
https://fiskars365.sharepoint.com/sites/intranet/fiskars-group/policies/Pages/default.aspx 
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