VÅR ETISKA KOD

MEDDELANDE FRÅN DAVE GITLIN

På Carrier kräver vi hög prestanda och stor integritet
av alla våra anställda, samt alla vi samarbetar med.
Det är aldrig acceptabelt att kompromissa våra
värderingar eller vår integritet för att uppnå
affärsmål.
Vi är ett företag som har förbundit oss att alltid
göra rätt.
Utan undantag.
Dave

President & CEO, Carrier
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STYRKA GENOM VÄRDEN
Vi är alla olika och det
som enar oss är vårt
gemensamma syfte och våra
delade värderingar.
Vi skapar och utvecklar nya
och bättre sätt att hålla
människor säkra, bekväma
och i rörelse.
Vi upprätthåller relationer
som bygger på att förtroende
kultiverar styrka genom
inkluderande, levererar
förträfflighet, växer genom
innovation, behandlar andra
med respekt och agerar
med integritet i allt vi gör.

Vårt företags framgångar bygger på personalens talang, förmåga och
starka engagemang. Vi respekterar och värdesätter varandra som
individer och är medvetna om att det är genom samarbete som vi når vår
fulla potential. Vi är i gång dygnet runt och över hela världen och de villkor
och utmaningar vi ställs inför kan variera – men våra grundläggande
värderingar är alltid desamma. Enligt våra värderingar måste vi alltid
agera öppet och tydligt och får aldrig nedlåta oss till lögner, fusk, stöld
eller andra former av bedrägerier.
Våra värderingar ger oss sammanhållning, vägledning och styrka.
De definierar vilka vi är, vad vi står för och hur vi bedriver vår verksamhet.
I en komplex och dynamisk företagsmiljö där pressen är stor och
utmaningarna vi ställs inför ofta är helt unika är det våra värderingar som
skapar tydlighet och konsekvens och som för oss närmare varandra. Våra
värderingar hjälper oss att upprätthålla de höga standarder på kvalitet,
säkerhet och prestanda som våra kunder förväntar sig och förtjänar. De
vägleder oss även när det inte finns någon tillämplig regel. För att fatta det
kort – värderingarna är det som förenar oss i arbetet.
Vi möjliggör det moderna livet
Vår globala verksamhet stöder byggnadsindustrin.

Våra värderingar, era värderingar
Vår etiska kod har tagits fram i samråd med tusentals medarbetare. Den
bygger på vår företagsgemensamma strävan efter att öka förståelsen för vår
företagskultur och de värderingar som vägleder oss i arbetet.
Vi förstår vikten av att uppnå våra mål på rätt sätt och har också ett starkt
engagemang för att låta det styra oss i vårt dagliga arbete. Vår globala
etiska kod återspeglar och stärker detta engagemang.

RESPEKT
Vi behandlar andra så som vi själva
vill bli behandlade.
INTEGRITET
Vi sätter ärlighet, ansvar och etik i
första rummet.
INKLUDERANDE
Vi strävar efter att skapa en miljö
där alla känner sig inkluderade,
oberoende av våra skillnader.
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INNOVATION
Vi strävar ständigt efter att
utveckla, förbättra och växa
på ett hållbart sätt.
FÖRTRÄFFLIGHET
Vi håller vad vi lovat vad gäller
kvaliteten på produkter och tjänster
och levererar felfritt och i tid.
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VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN
Vår etiska kod är en praktisk
resurs som hjälper oss
att skydda och driva vår
verksamhet framåt och
förbättra vår individuella
prestation.

Vår etiska kod är en resurs för oss alla. Den är vår globala uppförandekod
och gäller för alla våra chefer, arbetsledare och medarbetare samt
representanter för vårt företag,våra dotterbolag och partnerföretag över
hela världen. Som ett vägledande verktyg för att hjälpa oss att uppnå våra
mål på rätt sätt är den här koden avsedd att:
•

integrera våra grundläggande värderingar i allt vi gör och påminna oss
om att alla beslut i vårt vardagliga arbete blir enklare när vi använder
våra värderingar – respekt, integritet, inkluderande, innovation och
förträfflighet – för att fatta dem

•

t äcka in de viktigaste policyer, krav och ansvarsområden som vi behöver
ta till oss

•

förklara hur vi kan hitta hjälp när vi ställs inför problem eller svåra beslut

•

s tälla krav på oss att agera ärligt och undvika alla former av undvikande
och bedrägerier

•

utgöra hörnstenarna för vårt etik- och efterlevnadsprogram.

Definiera våra värderingar
Respekt. Integritet. Inkluderande. Innovation. Förträfflighet. Genom
att ta till oss dessa värderingar och använda dem i allt vi gör och alla
beslut vi fattar kan vi
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•


främja
en företagskultur som uppmuntrar till samarbete och hållbar
tillväxt och som hjälper oss att förebygga förödande misstag

•

s träva efter att nå vår fulla potential, alltid sikta mot stjärnorna, men
aldrig på bekostnad av våra värderingar

•

• skydda vårt välförtjänta goda rykte genom att göra affärer på ett etiskt
och juridiskt ansvarsfullt sätt, var vi än bedriver vår verksamhet

•

s tärka våra relationer till affärspartner och andra intressenter genom
kvaliteten på våra produkter och tjänster

•

 ka vår förmåga att attrahera och behålla medarbetare som delar våra
ö
höga standarder och som vet att företag oftast lyckas på grund av – inte
trots att – de gör det som är rätt.
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VÅRA ANSVARSOMRÅDEN
Vi har alla ett ansvar att följa
den här uppförandekoden
och våra företagspolicyer,
söka hjälp när vi stöter på
problem och rapportera alla
faktiska eller potentiella
överträdelser.

Vårt företags framgångar förlitar sig på varje enskild åtgärd från styrelse,
tjänstemän, anställda och våra representanter i hela världen. Därför har vi
alla ett personligt ansvar att
•

 pprätthålla våra grundläggande värderingar och förstå och följa vår
u
uppförandekod

•

s äkerställa att allt vi gör till fullo följer både ordalydelsen i och avsikten
med alla gällande lagar och bestämmelser

•

hålla vad vi lovar våra intressenter och föregå med gott exempel

•

r apportera allt som är, eller kan verka vara, en överträdelse av vår
uppförandekod eller våra värderingar.

Det är förbjudet och kan medföra disciplinära åtgärder att hämnas mot
någon som rapporterat ett ärende i god tro.

Särskilda ansvarsområden för arbetsledare och chefer
Om vi har rollen som arbetsledare eller chefer för andra medarbetare eller ansvarar för företagspartner måste vi
föregå med gott exempel och
•

f örorda en positiv arbetsmiljö och affärsrelation som endast accepterar åtgärder som är lagliga, etiska och som
återspeglar våra grundläggande värderingar

•

aldrig be någon – medarbetare eller affärspartner – att göra någonting som skulle bryta mot våra standarder

•

r egelbundet kommunicera vikten av att följa den etiska koden, policyer och procedurer och upprätthålla våra
värderingar – och betona att vägen alltid är lika viktig som målet

•

t a ansvar för vårt eget och våra medarbetares uppträdande och åtgärder och ansvara för implementeringen av
efterlevnadsinitiativ och utbildning

•

t illhandahålla utbildning som hjälper medarbetarna att förstå sina ansvarsområden, utveckla sina
ledaregenskaper och komma vidare i karriären och sina affärsrelationer på ett etiskt sätt

•

v ara proaktiva genom att uppmuntra och underlätta för medarbetare och affärspartner att berätta om sina idéer
eller problem

•

 antera problem på ett effektivt och respektfullt sätt genom att åtgärda den aktuella situationen och förebygga
h
att liknande problem uppstår i framtiden eller genom att söka rätt hjälp att göra det

•

 lltid avstå från att delta i eller titta mellan fingrarna på beteenden som skulle kunna bryta mot gällande lagar
a
eller denna etiska kod

•

aldrig hämnas eller acceptera hämndbeteenden från andra.

•

ifrågasätta framgång då och då, inte bara misslyckanden, speciellt om resultatet verkar för bra för att vara sant

•

ge öppet erkännande till personer som agerat rätt, speciellt när deras agerande krävde mod

•

tala öppet och proaktivt med teamet om risker, speciellt vid arbete i svåra miljöer eller under press, utrusta dem
med verktyg för att underlätta och betona hur viktigt det är att be om hjälp om så behövs
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FATTA ETISKA BESLUT
För att du ska kunna fatta etiska beslut måste du ställa dig själv ett par
grundläggande frågor innan du agerar:

1: 	Får jag göra så?
Kan den tilltänkta åtgärden genomföras utan att bryta mot
vare sig andemeningen eller det som uttryckligen sägs i lagar
och företagspolicyer?
2: 	Bör jag göra så?
	
Är den tilltänkta åtgärden förenlig med företagets
grundläggande värderingar och goda rykte?
När du svarar på frågorna är det viktigt att du känner till all relevant
information, tar hänsyn till våra plikter mot företagets intressenter och
överväger eventuella alternativ. Du måste också ta hjälp av rätt personer,
till exempel din Ethics & Compliance Officer (ECO), personalchefen och
relevanta experter på området (t.ex. tekniker, ingenjörer, kvalitetsexperter,
verksamhetsexperter eller jurister).
Även om vår etiska kod hjälper dig att ta en rad olika beslut ska
Carriers policy läsas för detaljerad information om vad vi ska och bör göra.
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SÄGA IFRÅN OCH HITTA HJÄLP
Det finns ett antal olika
tillgängliga resurser som
hjälper oss att ta vårt ansvar
för att rapportera potentiella
överträdelser i god tro och
be om hjälp med etiska
frågor. Vi tolererar aldrig
hämndåtgärder mot någon
som har rapporterat något i
god tro.

Om vi upptäcker eller misstänker en överträdelse av lagen, den
här uppförandekoden eller våra värderingar måste vi genast säga
ifrån. Rapporteringen kan göras till en chef på valfri nivå, den
juridiska avdelningen, en Ethics & Compliance Officer (ECO) eller
personalavdelningen. Om vi vill kan vi rapportera konfidentiellt. Även
om det också går att rapportera anonymt (om det tillåts enligt lokala
lagar) uppmuntrar vi alla att identifiera sig eftersom det kan underlätta
utredningen och uppföljningen av ärendet.
Oavsett hur en rapport görs och vad den får för resultat är alla former
av hämnd förbjudna. Vårt företag har nolltolerans för alla former av
hämndåtgärder mot någon som rapporterar något i god tro eller som
samarbetar under en utredning. Det innebär inte att du måste känna
till alla fakta eller vara absolut säker på att en överträdelse har inträffat.
”I god tro” innebär att du har rimlig orsak att tro att en överträdelse kan ha
inträffat och att du rapporterar detta på ett respektfullt och sanningsenligt
sätt. Alla eventuella hämndåtgärder medför disciplinära åtgärder och kan
till och med innebära uppsägning.
Faktum är att om du ser något och berättar om det kommer det inte att
bli någon vedergällning. Du kommer inte att få problem även om det du
rapporterar inte visar sig stämma. Det kanske är svårt att tro, men det är
sant. Vi uppmuntrar folk att höja sina händer och ställa frågor, även de
svåra frågorna.
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SÅ HÄR UPPRÄTTHÅLLER VI
KODEN
Vi granskar vår verksamhet
regelbundet för att
säkerställa efterlevnad och
kontinuerliga förbättringar.
Alla rapporterade
överträdelser utreds
ingående, rättvist och
opartiskt med målsättningen
att identifiera åtgärder för
att åstadkomma
kontinuerliga förbättringar.

Med hjälp av interna och externa experter granskar företaget
regelbundet sina verksamhetsenheter för att säkerställa efterlevnad av
uppförandekoden och företagets policyer. Då och då granskar vi också
våra företagspartner. Granskningarna, som kan meddelas i förväg eller
ske oannonserat, leder till en rapport som kommuniceras till lämpliga
intressenter för att underlätta kontinuerliga förbättringar.
När en faktisk eller potentiell överträdelse av lagen, koden eller
företagspolicyerna rapporteras eller upptäcks genomför Ethics &
Compliance Office (ECO) en noggrann utredning i enlighet med gällande
lagar. Vi gör vårt bästa för att undersöka saken från alla tänkbara
synvinklar och är också noga med att skydda konfidentialiteten i största
möjliga mån och att respektera advokatens tystnadsplikt när utredningen
sker under överinseende av en advokat.
Vårt företag förbinder sig att behandla alla parter som är inblandade
i granskningen eller utredningen med respekt. För att skydda
konfidentialiteten eller hantera andra problem kan det finnas tillfällen då
specifik information om det ärende som utreds inte delas med alla parter.
Alla medarbetare och affärspartner måste vara ärliga och samarbeta
fullständigt vid granskningar och utredningar utom i de fall då gällande
lagar begränsar det obligatoriska samarbetet. Samarbetet kan omfatta att
genomföra intervjuer och tillhandahålla dokument.
Om en överträdelse har inträffat eller om någon person i granskningen
eller utredningen har varit oärlig eller på annat sätt brustit i sitt samarbete
kommer disciplinära åtgärder att vidtas. Sådana åtgärder kan omfatta
terapi, varningar, avstängning, uppsägning, återbetalning av förluster
eller till och med åtal för brott. Ethics & Compliance Office (ECO) och
personalavdelningen deltar i besluten om disciplinära åtgärder för att
säkerställa att processen går rätt till och att alla medarbetare behandlas
lika.
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DISPENS
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Dispens från hela eller delar av denna etiska kod och andra policyer
som införts för att implementera den kan endast godkännas i extrema
undantagsfall och bara efter godkännande av VD och Compliance.
Eventuell dispens för chefer och arbetsledare måste godkännas av såväl
VD:n, Compliance och styrelsen eller en styrelsekommitté och kommer
omedelbart att tillkännages enligt krav i lagar, bestämmelser och
företagets policyer.
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EN LÅNG HISTORIA AV
INNOVATION OCH INTEGRITET
Våra grundare lade grunden
till vår långa historia av
innovationer och utveckling
av flexibla produkter som
erbjuder enastående nivåer
av säkerhet, prestanda,
bekvämlighet och funktion.
Våra grundare krävde höga
standarder för kvalitet och
etik och byggde upp en
tradition som vi är stolta
att upprätthålla och bygga
vidare på än i dag.

Hetta och fukt inomhus var exempelvis någonting som människor fick leva
med tills Willis Carrier uppfann världens första luftkonditioneringsapparat.
Han startade en bransch som i dag håller miljontals människor bekväma
och säkra vid klimat med extrema temperaturer och som också skyddar
livsmedel och läkemedel. Carrier fortsätter visa vägen med nästa
generations energieffektiva tekniker som siktar på att skydda både miljön
och de människor som lever i den.
Bränder kunde sprida sig snabbt och med förödande konsekvenser på fartyg
till sjöss till och med 1918 då Walter Kidde skapade sina första system
för rökdetektion och koldioxidbrandsläckning på fartyg. Fem år senare
uppfann han den första bärbara koldioxidsläckaren. I dag hjälper produkter
från Kidde Home Safety till att förhindra att olyckor vänds till fullkomliga
tragedier med hjälp av banbrytande branddetektion och brandbekämpning.
Kidde för också vidare sin grundares arv av omsorg genom samhällsinitiativ
och icke-vinstdrivande partnerskap. Varje år delar man ut 100 000 gratis
kolmonoxid- och rökdetektorer.
Innan bröderna Jeremiah och Charles Chubb uppfann Chubb-låset 1818
var de flesta lås relativt enkla att bryta upp. Deras uppfinning var ett så
effektivt lås att brödernas namn snabbt blev välkänt inom skydd och
säkerhet. Deras verksamhet växte sig så småningom större än bara lås och
kassaskåp och kom också att omfatta brandsäkerhet och säkerhetssystem.
I dag är Chubb en ledare att lita på och har vunnit många fina utmärkelser,
till exempel Millennium Award for Design and Technology, International
Fire Expo Award for Innovation och Metropolitan Police Award for Intruder
Alarm Performance.
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TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE
Det är vår tilltro till varandra som enar oss.
Vi förväntar oss ömsesidig respekt och
inkluderande på våra arbetsplatser och
vet om att vi bara kan lyckas om vi arbetar
som ett team. Vi följer våra policyer och är
noga med att se till att vi alla är skyddade på
rätt sätt och ges möjlighet att nå vår
fulla potential.
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FRÄMJA EN RESPEKTFULL
ARBETSPLATS
Vi lever efter vårt åtagande
av inkluderande och respekt
genom att alltid agera så
att ingen ska behöva känna
sig hotad eller rädd på våra
arbetsplatser.
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VARFÖR ENAR DET OSS

När vi bemöter andra med respekt och vägrar tolerera mobbning eller
trakasserier skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla ges möjlighet att
uttrycka våra tankar och idéer, komma med konstruktiva förslag och
uppnå vår fulla potential. Det främjar innovation, kreativitet och prestanda
och lägger samtidigt grunden till tillit och samarbete. Genom att själva
ta ansvar för att identifiera och göra någonting åt situationer som kan få
andra människor att känna sig utanför, respektlöst behandlade eller rädda
lever vi upp till våra värderingar och följer lagen.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Företagets arbetsplatser ska vara fria från trakasserier, mobbning, hot och
våld. Vi kan alla bidra till det genom att
•

 roaktivt avråda från beteenden som förnedrar, nedvärderar, eller
p
upplevs hotfulla av andra

•

 ppmuntra andra att säga ifrån, uttrycka sina idéer och åsikter, ställa
u
frågor och lyssna öppensinnat på förslag och idéer

•

r apportera alla former av trakasserier, vare sig det är vi själva som är
måltavla för beteendet eller inte

•

f rämja personlig säkerhet och rapportera alla förekomster av våld eller
hot om våld

•

visa empati för andra och behandla dem med värdighet

•

följa alla lagar och bestämmelser mot trakasserier.

Om du upptäcker eller misstänker trakasserier bör du omedelbart
kontakta en chef, personalavdelningen eller en Ethics & Compliance
Officer (ECO), eller använda företagets anonyma rapporteringsprogram.
Om du upptäcker eller misstänker våld eller hot om våld eller om
du tror att det finns en omedelbar risk för våld ska du varna alla
potentiella utsatta, avlägsna dig själv från potentiell fara och kontakta
säkerhetspersonalen omedelbart. Du bör också informera din chef,
personalavdelningen, en efterlevnadsansvarig eller använda företagets
anonyma rapporteringsprogram så snart som möjligt.

FORTSÄTTNING >
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FRÄMJA EN RESPEKTFULL ARBETSPLATS
(FORTSÄTTNING)

F: 	Vad ska jag göra om jag tror att en av mina kolleger blir
trakasserad, men jag aldrig har hört personen klaga på det?
S: 	Om det känns okej för dig kan du börja med att prata med den
berörda kollegan om situationen. Om medarbetaren inte vill
rapportera saken, men du ändå misstänker att det rör sig om
trakasserier bör du kontakta din chef, personalavdelningen eller
använda företagets anonyma rapporteringsprogram om du vill
diskutera situationen konfidentiellt och komma fram till hur du
ska gå vidare. En utredning kan ske diskret. Om det visar sig att
det rör sig om trakasserier skyddar du inte bara din kollega utan
också andra personer som kanske också blivit utsatta.

Trakasserier
Trakasserier innebär ord eller handlingar som skapar en hotfull, fientlig
eller stötande arbetsmiljö. Vare sig det sker personligen eller online är
trakasserier inte bara det som avsågs, utan även hur det mottas och
uppfattas av andra. Det kan handla om:
•

•

•
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 ad en person säger eller skriver, till exempel uttalanden eller skämt
V
som är rasistiska eller har med etnicitet eller könstillhörighet att göra.
Det kan också gälla hotfullt, högljutt uppträdande eller svordomar och
annat oacceptabelt språkbruk.
 ad en person gör, till exempel oönskad beröring, sexuella närmanden,
V
att förhindra framkomligheten, ignorera någon eller avsiktligt förödmjuka
någon.
 ad en person visar, till exempel att placera oanständiga
V
bilder eller nedsättande slogans på någons skrivbord eller att
dela dem elektroniskt.
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HÅLLA ARBETSPLATSEN TRYGG,
SÄKER OCH HÄLSOSAM
Hälsa och säkerhet för alla
människor som befinner sig
på våra arbetsplatser har
högsta prioritet.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Som en tillverkare och tjänsteleverantör som håller miljontals människor
säkra, bekväma och produktiva, förväntas vi sätta säkerheten i främsta
rummet. Det börjar med att ta personligt ansvar för att skydda hälsan och
säkerheten hos våra medarbetare, affärspartner, våra besökare och oss
själva. Om vi har en säker arbetsplats kan vi fokusera på innovationer för
att tillhandahålla lösningar som möjliggör dagens moderna liv. Säkerheten
står i centrum för vårt engagemang i integritet.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt mål är att säkerställa säkerhet på arbetsplatsen och förebygga
alla typer av skador och hot mot personer i företagets lokaler eller
arbetsplatser. Det innebär att vi
•

följer alla riktlinjer, policyer och lagar om säkerhet

•

ställer upp för varandra och hjälper andra att arbeta säkert

•

förbjuder droger, alkohol, vapen eller våld på arbetsplatsen

•

r espekterar alla fysiska säkerhetsprocedurer, inklusive tillgången till
lokalerna och användningen av passerkort

•

 medelbart rapporterar alla skador, faror, hot och misstankar så att de
o
kan utredas, åtgärdas och förebyggas i framtiden

F: 	På vilket sätt påverkas min användning av receptbelagda
läkemedel av vår nolltolerans för läkemedel?
S: 	Om du använder ett receptbelagt läkemedel som kan påverka
din arbetsprestation bör du berätta det för din chef eller
personalavdelningen. I vissa specifika fall kan receptbelagda
läkemedel påverka omdömet eller medvetenheten på ett sätt
som medför osäkra arbetsvillkor. Genom att diskutera saken
med din chef eller personalavdelningen kan du försäkra dig om
att saken utreds och observeras på rätt sätt för att ta hänsyn
till allas säkerhet

FORTSÄTTNING >
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HÅLLA ARBETSPLATSEN TRYGG, SÄKER OCH
HÄLSOSAM (FORTSÄTTNING)
Läkemedel och alkohol – länk
Alla företagets enheter över hela världen följer gällande lagar och
regler angående innehav och nyttjande av alkohol, läkemedel och andra
reglerade preparat. Vårt företag förbjuder användning, försäljning, köp,
överlämnande, innehav eller påvisbar förekomst i blodet av reglerade
preparat i företagets lokaler. Det är den lokala ledningen som beslutar om
alkohol får serveras i företagets lokaler. Det är aldrig godtagbart att vara
påverkad av läkemedel/droger eller alkohol i företagets lokaler eller vid
företagsevent.

En tobaksfri arbetsplats
Bruk av tobak och andra ämnen som röks, samt att utsättas för
andrahandsrök är erkända hälsorisker. Således är alla Carrier-egendomar
rökfria. Tobaksprodukter inkluderar cigaretter, cigarrer, pipor, e-cigaretter
och rökfri tobak (t.ex. tuggtobak och snus). Inga tobaksprodukter får
användas i någon av Carriers byggnader eller fordon och inte heller på
Carrier-egendom.

Mer än bara minimum
Vår första målsättning för alla medarbetare är att de ska komma hem
säkert varje dag. Och för oss innebär säkerhet så mycket mer än att bara
undvika olyckor. Det handlar också om att förbättra miljövillkoren, öka
luftkvaliteteten i våra lokaler och uppmuntra våra medarbetare till en
sundare livsstil. Med hjälp av tillgänglig teknik går vi ofta steget längre
än de föreskrivna säkerhetsstandarderna, till exempel genom våra
löpande insatser för att minska tillverkningsbullret i våra anläggningar till
ljudnivåer där personalen inte längre ska behöva använda hörselskydd.

CARRIER GLOBAL CORPORATION
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FUNGERANDE MÅNGFALD
OCH INKLUDERANDE
Vår största tillgång är den
talang och mångfald som
finns hos vår personal och
den kreativitet och de idéer
det skapar. Vi uppmuntrar
och stöder alla konstruktiva
och respektfulla idéer,
frågor och synpunkter.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Inkluderande är en av de värderingar som vägleder oss. Våra framgångar
som en global ledare inom byggsystem förlitar sig på vår personals unika
talanger, perspektiv och erfarenheter. Deras breda kunskapsspektrum är
det som driver våra innovationer och skapar smarta, hållbara lösningar
för våra kunder och världen. Vårt engagemang för inkluderande gör att vi
alla får chans att ta del av och bidra till våra framgångar. Genom att ta till
oss mångfalden med öppenhet och förtroende kan vi förbättra vår förmåga
att samarbeta och förstå varandra och våra kunder, affärspartner och
samhällen överallt där vi bedriver verksamhet
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag främjar aktivt mångfald och inkluderande överallt där vi
arbetar och verkar. Det innebär att vi
•

 ehandlar varandra med respekt och ser till att alla får chans att göra sin
b
röst hörd

•

uppmuntrar varandra att säga ifrån och att dela med sig av nya idéer

•

stöder initiativ som främjar mångfald på arbetsplatsen

•

 enomför anpassningar för medarbetare eller arbetssökande med
g
funktionsnedsättningar

•

följer alla gällande lagar om anställning och arbetskraft

F: 	En av de sökande till vår lediga tjänst som specialist inom
logistik verkar ha utmärkta styrningskunskaper, men eftersom
han har ett funktionshinder funderar jag på hur han ska kunna
leverera kundsupport. Vad ska jag göra?
S: 	Se över om det finns tekniska hjälpmedel som kan underlätta
de potentiella problemen med kundsupport. Kanske har den
sökande lättare än du tror att anpassa sig efter olika situationer.
Det kan också vara bra att kontakta personalavdelningen och
chefen för din affärsenhet och be om råd angående tjänstens
krav och om det går att genomföra anpassningar som kan
underlätta om den här sökanden får jobbet.

CARRIER GLOBAL CORPORATION

VÅR ETISKA KOD

17

FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET
Alla ska ha samma
möjlighet att lyckas, baserat
på sina egna meriter och
mätbara förmågor, utan
diskriminering.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Om vi är ärliga och transparenta med våra standarder för anställning
och befordran ökar det personalens förtroende och ger oss ett starkare
rykte som ett företag med god integritet. Genom att främja jämställdhet
kan vi attrahera och behålla de bästa medarbetarna för varje jobb och
optimera vår strävan efter ypperlighet. Det ger nöjdare och mer produktiva
medarbetare och ökar både innovationen och tillförlitligheten hos våra
produkter.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag fattar beslut om anställning och befordran baserat på rättvisa,
opartiska utvärderingar av kunskaper, arbetsbakgrund och prestation.
Vi förbjuder all olaglig diskriminering, till exempel på grund av:
•

Etnicitet

•

Hudfärg

•

Religion

•

Nationalitet

•

Kön

•

Ålder

•

Funktionshinder

•

Militär bakgrund

•

Civilstånd

•

Medborgarskap

•

Trosuppfattning

•

Sexuell läggning

•

Andra kategorier som är skyddade enligt gällande lagar

Vi genomför också vid behov rimliga anpassningar för personal med
funktionsnedsättningar eller personal med specifika religiösa behov.

CARRIER GLOBAL CORPORATION
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SKYDDA PERSONUPPGIFTER
Vi skyddar alla
personuppgifter genom
att endast lämna ut dem
till personer med legitima
affärsbehov och laglig rätt
att få reda på och använda
dem.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vårt företag hanterar personuppgifter med respekt och skyddar dem
på lämpliga sätt. Genom att skydda personuppgifter på lämpligt sätt
uppfyller vi inte bara våra juridiska skyldigheter utan skyddar också
samtidigt varandra och företagets goda rykte.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi skyddar alla personuppgifter om våra medarbetare och andra genom att
•

följa alla policyer och procedurer om personuppgifter

•

 ldrig lämna ut någons personuppgifter till någon, varken inom eller
a
utanför företaget, utan att först på rätt sätt kontrollera personens
behörighet och tydliga affärsbehov av dem

•

s amla in och lagra personuppgifter endast när och så länge som de
behövs och det är juridiskt tillåtet

•

förstå alla gällande personuppgiftslagar

Personuppgifter
Med personuppgifter avser vi information om en identifierad eller
identifierbar fysisk person. Anonym sammanställd information ingår inte i
detta begrepp.

F: 	Min chef bad mig samarbeta med en tjänsteleverantör för att
skapa en teamkatalog över alla de anställda som arbetar med
mitt projekt. Hon ville att jag skulle ange alla medarbetares
namn, telefonnummer till arbetet, e-postadresser till
arbetet, telefonnummer hem samt ett foto för att underlätta
kommunikation, samarbete och spridning av kontaktinformation
i händelse av en krissituation. Ska jag skapa och skicka en sådan
lista till tjänsteleverantören?
S: 	Inte innan en utvärdering av sekretesspåverkan har genomförts.
All den information som efterfrågas räknas som personuppgifter.
I policyhandboken definieras personuppgifter som sådana
data som har med en identifierad eller identifierbar person att
göra. Innan du samlar in eller lämnar ut personalrelaterade
personuppgifter måste du noga följa företagets standardpolicy
för att säkerställa att allt går rätt till. Kontakta de
sekretessansvariga om du har frågor.
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ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV
SOCIALA MEDIER
Vi är noga med att agera
ansvarsfullt när vi använder
sociala medier i företagssyfte
och ser alltid till att våra
privata aktiviteter online inte
kan skada vårt företag.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Sociala medier öppnar fantastiska möjligheter att kommunicera med
kolleger, dela information och påverka människors åsikter. Vi måste alltid
använda dessa verktyg på ett ansvarsfullt sätt, eftersom information
kan spridas mycket fort och oberäkneligt via Internet. Vi respekterar alla
människors yttrandefrihet och rätt att uttrycka sig fritt. Vi är dock samtidigt
medvetna om vår plikt att skydda företagets rykte och intressen. Genom
att aldrig använda företagets namn eller vår ställning inom företaget på
fel sätt och genom att alltid vara noga med att skydda känslig information
säkerställer vi att vårt företag och våra kolleger inte kommer till skada på
grund av våra aktiviteter online.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi är försiktiga när vi använder sociala medier och undviker att publicera
någonting som skulle kunna sätta vårt företag i dålig dager. Det innebär
att vi
•

 r öppna och ärliga angående våra identiteter som medarbetare och
ä
tydliggör när det vi uttrycker är våra personliga åsikter och inte företagets
ståndpunkt

•

 ldrig publicerar känslig information om företaget – endast medarbetare
a
med särskild behörighet att uttala sig å företagets vägnar har rätt att göra
det

•

inte lämnar ut icke-offentlig information om företaget, våra kunder,
leverantörer eller affärspartner utan särskild behörighet eller
godkännande

•

 ldrig orättvist nedvärderar andra eller publicerar innehåll som kan väcka
a
anstöt

•

t ar oss tid att överväga hur det vi publicerar kan påverka vårt företag,
medarbetare, affärspartner eller kunder innan vi delar det – och vi lämnar
aldrig ut en medarbetares personuppgifter, bilder eller videoklipp

•

aldrig låter vår användning av sociala medier påverka vår arbetsprestation.

F: 	Vi har just släppt en cool video som beskriver ett av våra
tekniska genombrott. Får jag twittra en länk till videon eller är
det bara vårt sociala medie-team som får göra det?
S: 	Så länge du är helt säker på att materialet är godkänt för
offentlig publicering och du anger i tweeten och på din Twitterprofil att du är anställd hos oss uppmuntrar vi dig absolut att
dela tilltalande företagsmaterial i ditt sociala nätverk.

CARRIER GLOBAL CORPORATION

VÅR ETISKA KOD

20

21

VI TILLGODOSER VÅRA KUNDERS BEHOV
– OCH KONKURRERAR MED HJÄLP AV
KVALITETEN HOS VÅRA PRODUKTER OCH
TJÄNSTER.
Vi sätter upp ambitiösa mål och håller vad vi
lovar. Vi är medvetna om att våra kunder har
valmöjligheter och att vi ständigt måste
eftersträva att förtjäna och behålla deras
förtroende genom kontinuerliga innovationer
och att alltid hålla vad vi lovar. Vi konkurrerar
hårt för att vinna, men alltid med integritet
och bryter aldrig mot våra värderingar, etiska
standarder eller lagen. Vi överträffar
förväntningarna och har en fantastisk styrka i
personal, produkter och tjänster.
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Leverera säkra produkter och tjänster
av högsta kvalitet

22

Rättvist och ärligt agerande

23

Arbeta för myndigheter

24

Konkurrera hårt men rättvist

26

Insamling av konkurrentinformation 

28

Göra affärer globalt

29

Förebygga mutor och korruption:

30

LEVERERA SÄKRA PRODUKTER
OCH TJÄNSTER AV HÖGSTA
KVALITET
Vi kompromissar aldrig med
kvaliteten eller säkerheten
hos våra produkter och
tjänster.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Sedan 1818 då bröderna Chubb patenterade sin säkerhetslåsmekanism
har vårt företag utvecklat innovativa, högpresterande och banbrytande
produkter som skyddar och räddar liv. Miljontals människor förlitar
sig på våra klimatanläggningar och säkerhetssystem för att hålla sig
bekväma och säkra både på land och till sjöss. Det innebär att vi har ett
enormt ansvar – inte bara mot våra kunder, utan även mot våra kunders
kunder. Vi bär det ansvaret med stolthet varje dag genom att kräva hög
prestandastandard hos varenda produkt vi tillverkar och varenda tjänst vi
tillhandahåller.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi förtjänar våra kunders förtroende genom att alltid leverera så säkra och
högkvalitativa produkter och tjänster som möjligt. Det innebär att vi
•

s ätter säkerheten i främsta rummet för allt vi utformar, tillverkar,
installerar, underhåller och reparerar

•

 tformar våra produkter och tjänster för att uppfylla eller överträffa
u
myndighetsbestämmelser och branschstandarder

•

 enomför alla de kontroller och tester som krävs på rätt sätt och i rätt tid
g
och ser till att all dokumentation är aktuell, korrekt och komplett

•

 er alla medarbetare befogenhet och ansvar ta upp frågor om kvalitet
g
och säkerhet med sin chef, även om det kan innebära avbruten
produktion eller försenade leveranser

•

f rämjar löpande förbättringar genom vår företagskultur och verktygen i
vårt driftsystem ACE (Achieving Competitive Excellence).

ACE – länk
Vårt driftsystem ACE (Achieving Competitive Excellence) stärker vår
konkurrenskraft inom alla affärsenheter. Det bygger på att den dagliga
interaktionen mellan kulturer, verktyg och kompetenser förbättrar
verksamhetens prestanda. Resultaten fokuserar på engagerade
medarbetare som arbetar i en trygg arbetsmiljö för att framställa perfekta
kvalitetsprodukter som levereras i tid.
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RÄTTVIST OCH ÄRLIGT AGERANDE
Vi agerar rättvist, ärligt och
transparent på marknaden.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Våra grundare byggde upp en tradition med utgångspunkt i våra
kunders och affärspartners förtroende för vårt goda rykte om integritet
och ärlighet – och den traditionen bygger vi vidare på än i dag.
Konkurrenter respekterar oss eftersom vi alltid konkurrerar hårt men
rättvist och lagligt. Traditionen märks i ord och handling i alla våra
affärsförehavanden – oavsett var och med vem. Det är viktigt att våra
kunder vet precis vad de får – och när de får det. De förtjänar en uppriktig
bedömning av våra produkters funktioner och begränsningar. Annars
kan det leda till missnöje hos kunderna och dessutom kan det vara rent
livsfarligt om kritiska komponenter plötsligt slutar fungera.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi agerar rättvist mot våra kunder, affärspartner och konkurrenter
genom att

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

s älja och marknadsföra våra produkter på ett rättvisande sätt med
utgångspunkt i deras kvalitet och funktioner.

•

f ölja såväl ordalydelsen i som avsikten med alla gällande lagar
och regler

•

aldrig göra felaktiga eller nedsättande uttalanden om våra konkurrenter

•

kräva att alla våra huvudsäljare följer dessa krav.
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ARBETA FÖR MYNDIGHETER
Vi värdesätter våra
myndighetskunder och följer
alla de unika regler och
förordningar som gäller för
respektive myndighet till
fullo.

24

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vi har ett nära samarbete med många myndigheter över hela världen.
Myndigheter har specifika regler och förordningar som vi måste följa
angående hur vi konkurrerar och vinner kontrakt, vilka kostnader som
får ingå i våra priser och vad vi ska leverera – inklusive testning och
kontroller av produkter. Genom att konkurrera rättvist om kontrakten,
baserat på kvaliteten hos våra produkter och utbud och genom att följa
alla gällande regler, förordningar, kontraktskrav och lagar kan vi ge våra
myndighetskunder bästa möjliga service så att de känner sig nöjda och
trygga med sitt val av leverantör.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag följer alla lagar, regler och förordningar vid samarbete med
myndighetskunder genom att
•

följa rättvisa standarder för anbud, prissättning och kvalitet

•

s äkerställa användning av vedertagna redovisningsprinciper och endast
debitera tillåtna kostnader

•

s e till att alla offerter, anbud, fakturor, tester, certifieringar,
kommunikation och eventuell annan dokumentation som krävs för
myndighetskunderna är aktuella, korrekta och kompletta

•

inte försöka få tag på eller använda otillbörlig information om
konkurrenter och konkurrerande anbud

•

f ölja förvärvslagar och bestämmelser som rör myndighetskunder i och
utanför USA

•

f ölja de begränsningar som gäller för gåvor och jobberbjudanden till
myndighetspersoner och deras närstående

•

s kydda myndighetsinformation och egendom genom korrekt lagring,
spårning och säkerhet.

FORTSÄTTNING >
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F: 	I mitt arbete är det obligatoriskt att inspektera 100 procent av
de produkter som tillverkas. Det är väldigt sällan som det är fel
på någon produkt. Tillverkningen skulle gå mycket snabbare
och det skulle vara enklare att leverera i tid till kunderna om
jag minskade inspektionerna till 10 procent av produkterna. Kan
jag lita på mitt omdöme och dra ner på antalet inspekterade
produkter?
S: 	Kvalitetskraven måste alltid följas. Våra kunder förväntar sig att
alla våra medarbetare utför sina arbeten noggrant och på rätt
sätt – i synnerhet när det gäller kvalitet. Du måste fortsätta följa
dina arbetsinstruktioner, men kanske har du en innovativ lösning
för att förbättra produktionstiderna och inspektionerna. Ta upp
dina idéer med din chef eller processförbättringsansvarige. Men
så länge kraven ser ut som de gör förväntas du alltså genomföra
alla inspektioner.
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KONKURRERA HÅRT MEN
RÄTTVIST
Vi följer alla konkurrenslagar
där vi har verksamhet.

26

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Konkurrens skapar förutsättningar för bättre produkter och tjänster och
motiverar oss till ökad effektivitet och nya innovationer. Det är bra, både
för oss och för våra kunder som får mer valuta för pengarna. Men samtidigt
förekommer otillåtna samarbeten och konkurrensbegränsande beteenden
som anbudssamordning och prissamverkan och det saboterar marknaden.
Det leder till orimligt höga priser och produkter och tjänster som inte
håller måttet. När det gäller myndighetskontrakt innebär det också ett
bedrägeri mot alla skattebetalare och myndighetskunder kan komma till
skada. Lagar som gör konkurrensbegränsande beteende olagligt finns nu i
över 100 länder. Oavsett var vi gör affärer strider konkurrensbegränsande
beteende alltid mot våra grundläggande värderingar. Det kan också leda till
stränga civil- eller straffrättsliga påföljder för såväl företaget som enskilda
personer. Vi konkurrerar hårt och rättvist, inte bara för att det gynnar vårt
företag och dess goda rykte, utan även för att det är det rätta sättet.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi följer alla gällande konkurrens- och antitrustlagar genom att
•

aldrig diskutera eller ingå överenskommelser med våra konkurrenter om:
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

Marknader
Områden
Priser
Kontrakt
Anbud eller offerter
Tillverkning
Kunder
Kostnader
Lager
Kapacitet
Bojkotter
Vinster
Marginaler
Marknadsföringsstrategier

•

 ldrig lämna ut detaljer om anbud eller offerter till någon annan än
a
kunden om det inte är tillåtet enligt lag och det finns specifika affärsskäl
för personen att känna till informationen (t.ex. på grund av samarbeten
eller underleverantörsavtal)

•

 ndvika att någonting ens kan verka vara ett oegentligt avtal med
u
konkurrenter

•

r ådfråga företagets juridiska avdelning innan vi inleder kommersiella
processer som skulle kunna skada konkurrensen (till exempel, men inte
begränsat till, sampaketering eller bindningsavtal, prisdiskriminering,
rovprissättning, exklusiva återförsäljaravtal eller vägran att leverera till
våra konkurrenter)
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F: 	Nyligen besökte jag en nätverkssammankomst på en konferens.
På mottagningen samtalade några av oss och en av våra
konkurrenter tog upp en ny marknadsföringskampanj som
hennes företag har på YouTube. En del av videoklippen har
redan publicerats så de är offentliga, men det kändes ändå
obekvämt så jag bestämde mig för att lämna konversationen och
gå därifrån. Var det rätt tänkt av mig?
S: 	Konferenser och branschmässor är viktiga resurser för att
vi ska hålla oss uppdaterade om det senaste i branschen,
men de medför också risk för situationer som kan leda till
överträdelser mot konkurrenslagarna – ofta helt oavsiktligt.
Samtalet om offentligt publicerade annonser behöver inte vara
en överträdelse, men konversationen hade lätt kunnat ledas
in på företagens långsiktiga marknadsföringsstrategi som låg
bakom kampanjen eller på framtida marknadsföringsplaner. Du
gjorde helt rätt i att lämna samtalet. Om du någonsin inser att
du befinner dig i en situation som ger dig anledning att oroa dig
för överträdelser av konkurrenslagarna bör du alltid tala om att
du tycker att samtalsämnet känns olämpligt, ursäkta dig och gå
därifrån och kontakta den juridiska avdelningen så snart som
möjligt.

Interagera med konkurrenter
De flesta av Carriers anställda ska aldrig träffa konkurrenter och de som
gör det har behörighet att göra det (t.ex. delta i en branschkommitté
för regler och säkerhet). När vi interagerar med konkurrenter i giltiga
sammanhang eller stöter på dem av en slump (t.ex. på mässor eller möten
inför budgivningar) ska följande inte diskuteras:

CARRIER GLOBAL CORPORATION

•

priser, rabatter, prishöjningar, kreditvillkor eller andra försäljningsvillkor

•

ett företags kostnader, kapacitet, tillverkning, lager eller distribution

•

 ågonting som direkt eller indirekt hänger samman med ett företags
n
anbudsprocesser eller -planer

•

 ågonting med anknytning till områdesbegränsningar eller andra typer
n
av marknadsuppdelning (till exempel fördelning av kunder)

•

icke-offentliggjorda affärs-, strategi- eller marknadsföringsplaner

•

kundspecifik information

•

v ägran att göra affärer med tredje man (till exempel kunder,
konkurrenter eller leverantörer)
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INSAMLING AV
KONKURRENTINFORMATION
Vi tar reda på och samlar in
information om marknaden
och våra konkurrenter
enbart på lagliga och etiska
sätt.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

På dagens dynamiska och utmanande globala marknad är det viktigt att ta
reda på allt vi kan om våra konkurrenter. Det hjälper oss att finslipa våra
produkter, upptäcka branschtrender och förutse våra kunders föränderliga
behov. Men trots att den här informationen är så viktig får vi aldrig
kompromissa med vår integritet genom att försöka ta reda på eller komma
över konkurrensmässigt känslig information eller annan icke-offentlig
intern information. I stället behandlar vi våra konkurrenter så som vi själva
vill att de ska behandla oss: rättvist och ärligt.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi samlar in konkurrensinformation på ett lagligt och etiskt sätt genom att
•

s öka information via offentliga källor, till exempel nyhetsmedier,
branschundersökningar, ekonomiska rapporter, observationer på
offentliga platser och offentligt tillgängliga webbplatser

•

s öka information från kunder angående hur vi kan öka vår
konkurrenskraft

•

aldrig uppmuntra människor att avslöja konfidentiell information

•

aldrig lura till oss konkurrensinformation

•

instruera anställda och jobbsökande om att aldrig avslöja eller använda
någon icke-offentlig intern information som erhållits under tidigare
anställning på något annat företag

•

s äkerställa att alla externa parter som samlar in konkurrensinformation
åt oss också följer gällande juridiska och etiska standarder.

F: 	Innan jag började på företaget arbetade jag hos en av våra
konkurrenter. Mycket av det jag vet om kylcontainrar lärde jag
mig under den anställningen. Hur kan jag avgöra hur mycket av
de kunskaperna som jag får använda och dela med mig av i mitt
nya arbete?
S: 	En bra grundregel är att fundera på vad som skulle kunna anses
vara konfidentiell information eller immateriell egendom som
tillhör din förra arbetsgivare. Sådan information får du inte
använda för ditt nya arbete och du får heller inte avslöja någon
sådan information för oss. Om du känner till detaljinformation
om en process, design eller sammansättning som inte
är offentligt tillgänglig är detta ett bra exempel på sådan
information som du inte får dela med dig av. Kontakta en Ethics
& Compliance Officer (ECO) eller företagets juridiska avdelning
om du har frågor.

CARRIER GLOBAL CORPORATION

VÅR ETISKA KOD

28

GÖRA AFFÄRER GLOBALT
Vi tar ansvar för att
förstå och följa alla
efterlevnadsregler och lagar
för internationell handel
(International Trade
Compliance, ITC) som gäller
för vår verksamhet över hela
världen.

VARFÖR DET SPELR ROLL

Vi är ett företag med nästan 60 000 anställda och verksamhet i dussintals
länder. Vi levererar högteknologiska produkter och tjänster till kunder
över hela världen. Det innebär att det finns många olika och komplexa
uppsättningar av lagar och regler som styr vår internationella handel
– till exempel exportkontroller, ekonomiska sanktioner och embargon,
amerikanska antibojkottsregler och importkontroller. Nationella
myndigheter och multinationella organisationer över hela världen
tillämpar ITC-lagar (International Trade Compliance) för att kontrollera
förflyttningen av varor, tjänster och teknik och skydda den nationella
säkerheten, förebygga spridning av massförstörelsevapen, stödja
utrikespolitiska ändamål och värna om medborgarnas hälsa, säkerhet och
resurser.
Bristande efterlevnad av ITC-reglerna kan leda till hårda straff och skada
företagets rykte. Det kan också leda till att våra produkter och tekniker
hamnar i orätta händer. Som tillverkare av toppmoderna kommersiella
system är det vårt ansvar att förhindra att sådant inträffar.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag eftersträvar att all verksamhet vi bedriver ska följa gällande
ITC-lagar helt – överallt och hela tiden. Vi tar alla ansvar för att säkerställa
efterlevnad och chefer måste också säkerställa att deras organisationer
följer reglerna. Det innebär att vi
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•

identifierar och klassificerar alla våra produkter, teknik och tjänster för
att avgöra hur de ska kontrolleras

•

s kyddar kontrollerade varor och tekniker, både materiella och
immateriella, mot obehörig överföring eller offentliggörande

•

s er till att lämpliga myndighetsgodkännanden finns för att godkänna
överföringen av alla de varor som levereras till leverantörer, kunder,
affärspartner och andra externa parter; går igenom alla transaktioner
och kontrollerar dem mot listor över gällande sanktioner och
handelsrestriktioner; bekräftar att den slutliga slutanvändningen,
slutanvändaren och destinationen är godkända och bevakar eventuella
godkännanden som krävs under transaktionens gång

•

 okumenterar korrekt och använder effektiva metoder för överföring,
d
spårning och rapportering

•

 lassificerar importerade varor och värderar dem på rätt sätt så att vi för
k
in korrekta och punktliga poster, betalar rätt importtull och säkerställer
korrekta deklarationer av ursprungsland

•

 ldrig ingår avtal om och aldrig deltar i bojkottrelaterade aktiviteter
a
som inte följer de amerikanska antibojkottlagarna och rapporterar
bojkottrelaterade förfrågningar vid behov.
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FÖREBYGGA MUTOR
OCH KORRUPTION:
Vi vill nå våra affärsmål
helt på egna meriter –
och använder oss aldrig
av mutor eller annan
korruption.

30

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Våra värderingar innovation och förträfflighet beskriver vad vi gör –
värderingarna respekt, integritet och inkluderande talar om hur vi gör det. När
det handlar om att vinna affärer eller välja affärspartner förlitar vi oss helt på
våra värderingar. Vi förlorar hellre en affärsmöjlighet – oavsett partner, värde
eller plats – än att låta affärsresultaten påverkas av korruption.
Som ett ledande globalt företag vars produkter och tjänster hjälper till att
säkerställa komfort och säkerhet över hela världen har vi både möjlighet
och ansvar för att agera som en drivkraft till positiva förändringar. Genom
att föregå med gott exempel i kampen mot korruption hjälper vi till att
bekämpa den destruktiva påverkan den kan ha på samhällen och hjälper
till att främja och skydda öppna marknader. Eftersom vi alltid använder
oss av rättvisa och transparenta handelsprocedurer var vi än gör affärer
kan kunderna lättare upptäcka den överlägsna kvaliteten och värdet av
våra produkter och tjänster.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag tar ställning mot korruption och vinner sina kunder på rätt
sätt. Det innebär att vi
•

v inner på egna meriter med hjälp av kvaliteten hos våra produkter och
tjänster och villkoren för våra erbjudanden.

•

 ldrig erbjuder någonting av värde för att påverka ett beslut på
a
otillbörligt sätt– vare sig vi har med myndighetspersoner eller kunder
från den privata sektorn att göra

•

registrerar alla transaktioner fullständigt, korrekt och sanningsenligt

•

f öljer såväl ordalydelsen i som avsikten med alla antikorruptionslagar
oavsett var vi gör affärer

•

v äljer våra affärspartner noga och säkerställer att de lever upp till våra
höga etiska standarder

FORTSÄTTNING >
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FÖREBYGGA MUTOR OCH KORRUPTION: (FORTSÄTTNING)

VARNINGSTECKEN PÅ KORRUPTION
När vi väljer affärspartner att samarbeta med i verksamheten håller vi
uppsikt efter
•

tidigare anklagelser om olämpliga betalningar

•

krav på provisionsutbetalning innan en transaktion har slutförts

•

 rav på avgifter som är orimliga för de tjänster som tillhandahålls eller
k
betalas till annan part eller jurisdiktion

•

 åståenden om att vi samarbetar med specifika personer på grund av en
p
”särskild relation”

•

intressekonflikter som kan antyda olämplig påverkan på kunder
eller tjänstemän

•

inblandning av en ny tredje man i nära samband med tilldelningsdagen

•

 rav på att en utgift ska registreras felaktigt eller på annat sätt än
k
den borde

F: 	En statlig tjänsteman vägrar betala ut ett fakturerat belopp
till företaget om jag inte gör en extra kontant betalning som
tjänstemannen hävdar kommer att ”få saker att gå lite fortare”.
Det rör sig inte om något stort belopp. Jag skulle till och med
kunna betala det direkt ur egen ficka så att det slipper hamna i
företagets bokföring. Vad ska jag göra?
S: 	Oavsett vad tjänstemannen kallar betalningen handlar
detta effektivt sett om en muta. Enligt våra policyer och
grundläggande värderingar är alla betalningar som är eller ens
skulle kunna verka vara mutor strängt förbjudna, även om det
är vanligt förekommande i det aktuella landet. Dessutom är
det viktigt att företagets bokföring och register fullständigt och
korrekt motsvarar våra affärstransaktioner – att registrera våra
transaktioner felaktigt är ett brott mot både lagar och policyer.
Det du föreslår skulle inte bara vara olämpligt utan faktiskt
också olagligt enligt de lagar som gäller för företaget angående
medarbetare eller andra personer som försöker göra en sådan
betalning å företagets vägnar. Kontakta din lokala Ethics &
Compliance Officer (ECO) eller den juridiska avdelningen
omedelbart om du någonsin upplever att du ombeds betala
en muta.
F: 	Jag arbetar som chef för kundkontakter och hanterar en
del utgifter. Nyligen fick jag in en ansökan om ersättning för
kostnader från en av våra avdelningschefer. Jag har upptäckt att
den konferens som chefen anger som utgift aldrig faktiskt ägde
rum. Vad ska jag göra?
S: 	Det kan vara ett uppriktigt misstag, men det kan också ha
gjorts avsiktligt. Avsiktligt felaktiga utgiftsrapporter utgör en
risk för oss enligt antikorruptionslagarna. De skadar också vårt
resultat, vilket skadar hela företaget. Godkänn inte den här
utgiften. Kontakta en chef eller Ethics & Compliance Officer för
ytterligare utredning och hjälp med ärendet.
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VI AXLAR ANSVARET GENTEMOT
VÅRA INVESTERARE
Vi respekterar våra aktieägare och det
förtroende de har visat oss. Vi fattar opartiska
beslut som stärker vår långsiktiga hållbara
tillväxt och har ett outtröttligt fokus på våra
åtaganden. Vi ser till att vår bokföring och
våra rapporter är korrekt och tydlig, värderar
och skyddar våra tillgångar och bedriver vår
verksamhet med integritet varje dag.
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Förhindra insiderhandel och
missbruk av betydelsefull
Information som inte är tillgänglig
för allmänheten

33

Undvika intressekonflikter

34

Skapa, upprätthålla och publicera
korrekt redovisning och konton

36

Skydda våra immateriella tillgångar 
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Respektera andras immateriella
rättigheter40
Skydda företagets egendom
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FÖRHINDRA INSIDERHANDEL OCH
MISSBRUK AV BETYDELSEFULL
INFORMATION SOM INTE ÄR
TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN
Vi använder eller delar aldrig
betydelsefull information
som inte är tillgänglig för
allmänheten, om Carrier
eller något annat företag,
i syfte att köpa eller sälja
värdepapper.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

I vårt arbete kan vi ha tillgång till information som inte är allmänt
känd. Sådan information måste vi skydda. Den får bara användas när
det är nödvändigt och den får aldrig ligga till grund för personliga
investeringsbeslut.
Betydelsefull information som inte är tillgänglig för allmänheten (“inside”)
är all information om ett företag som inte gjorts allmänt tillgänglig och
som en investerare skulle anse vara viktig för beslut vid handel med
värdepapper. Den kan inkludera:
•

Ekonomiska resultat och utdelning

•

Nyvunna kontrakt

•

Åtal, förlikningar eller väntande processer

•

Nya produkter och marknadsföringsinitiativ

•

Nya produkter eller marknadsföringsinitiativ

•

Förväntande sammanslagningar eller förvärv

Insiderhandel sker när en individ använder denna insiderinformation för
personlig vinning för att förhindra förlust på aktiemarknaden eller delar
den så att andra kan göra detsamma. Insiderhandel är ett allvarligt brott
som kan leda till stora böter eller t.o.m. fängelsestraff.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi kan hjälpa till att förhindra insiderhandel och marknadsmissbruk genom
att:
•

Aldrig köpa, sälja eller på annat sätt handla med andelar i Carrier eller
något annat publikt företag när vi innehar insiderinformation

•

Inte avslöja insiderinformation till någon utanför Carrier, inklusive
familjemedlemmar, släktingar eller vänner

•

Endast dela insiderinformation med medarbetare på vid behovs-basis

•

Inte “tipsa”, vilket innebär att direkt eller indirekt överföra betydelsefull
information som inte är tillgänglig för allmänheten till någon som kan
handla med andelar då de är medvetna om sådan information

Rapportera allt missbruk av insiderinformation till en chef, Ethics
& Compliance Officer (ECO), juridiska avdelningen eller använd
företagets anonyma rapporteringsprogram.
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UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER
Vi är noga med att aldrig
låta personliga intressen
stå i konflikt med våra
engagemang i företaget och
dess mål och behov.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Våra värderingar integritet och förtroende innebär att vi aldrig låter
personliga intressen eller relationer stå i vägen för att fatta de beslut som
bäst gynnar företaget. Genom att använda vårt goda omdöme för att göra
de bästa valen för vårt företag kan vi uppnå våra prestandastandarder i
allt vi gör och samarbeta och skapa nya innovationer utan att distraheras
av annat. Det visar också vår starka lojalitet mot företaget.
Det kan skapa problem om någonting ens kan verka vara en
intressekonflikt, eftersom det kan få andra att tro att vi agerar olämpligt.
Intressekonflikter går att undvika eller åtgärda om de rapporteras snabbt
och hanteras på rätt sätt.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi undviker intressekonflikter (eller ens sådant som kan verka vara det) och
när de inte går att undvika säkerställer vi att de hanteras på rätt sätt genom
att
•

v ara uppmärksamma på situationer som skulle kunna innebära en
konflikt mellan företagets intressen och våra egna och rapportera
alla faktiska eller potentiella konflikter till en chef eller lokal Ethics &
Compliance Officer (ECO)

•

 vlägsna oss själva från beslutsprocessen i händelse av en faktisk eller
a
potentiell konfliktsituation

•

inte försätta oss i situationer där lojaliteten mot våra familjemedlemmar
eller nära vänner riskerar att påverka vårt omdöme

•

inse när våra personliga ekonomiska intressen eller kopplingar till
konkurrenter, leverantörer eller kunder kan utgöra en risk för vår
förmåga att agera i företagets bästa intresse

•

v isa vår lojalitet mot företaget genom att inte hålla sådana möjligheter
för oss själva som vi erhållit genom användning av företagets ställning
eller resurser

•

 öra vårt bästa varje dag på företaget och aldrig låta personliga
g
åtaganden utanför arbetet eller andra aktiviteter hindra oss i vårt
professionella arbete

•

endast erbjuda eller ta emot gåvor och representation om de
‐‐ är lämpliga
‐‐ har ett legitimt affärssyfte
‐‐ inte påverkar vårt omdöme.

Alla faktiska och potentiella intressekonflikter måste rapporteras för
granskning. Om du har en intressekonflikt kan du rådfråga en Ethics &
Compliance Officer (ECO).

FORTSÄTTNING >
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UNDVIKA INTRESSEKONFLIKTER (FORTSÄTTNING)

Snabbtest För Intressekonflikter
Om jag agerar på det här sättet – kommer jag att:
•

känna mig skyldig någon något eller få någon att känna skuld till mig?

•

bryta mot våra värderingar?

•

riskera att påverka mitt omdöme?

•

r iskera att mitt beteende verkar vara olämpligt eller att jag har en
lojalitetskonflikt?

•

f å personlig vinning eller fördelar för mig, någon släkting eller nära vän
som är ovanlig, värdefull eller alltför ofta förekommande?

Om du svarar ”ja” på någon av dessa frågor innebär agerandet troligen
en potentiell intressekonflikt. Rådfråga någon ansvarig.

F: 	Jag har en systerdotter som just har tagit teknisk examen.
Om vi anställde henne skulle jag inte bli hennes chef. Kan jag
rekommendera henne till en tjänst?
S: 	En del av våra allra bästa nyanställningar beror på
rekommendationer från våra anställda. För att undvika att
det kan verka olämpligt är det viktigt att du rapporterar ert
släktskap till den chef som har hand om rekryteringen. Du bör
inte delta i rekryteringsprocessen, så att din systerdotter kan
bedömas helt på sina egna meriter.
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SKAPA, UPPRÄTTHÅLLA
OCH PUBLICERA KORREKT
REDOVISNING OCH KONTON
Vårt företags rykte och
effektivitet förlitar sig på
dokumentation och
redovisning som är tydlig
och exakt och som lagras
och publiceras enligt
vedertagna principer
och strikta regler.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vare sig vi arbetar med företagets årsredovisning eller fyller i en
tidrapport fyller vi en funktion för att upprätthålla företagets engagemang
för korrekt redovisning. Vi förstår vikten av detta ansvar och denna
rapportering. Vi vet att företaget räknar med att redovisningen är korrekt,
fullständig och sanningsenlig för att kunna fatta kloka affärsbeslut.
På samma sätt litar våra aktieägare på korrekthet och tydlighet så
att de kan fatta kloka investeringsbeslut. Genom att följa godkända
redovisningsprinciper, upprätthålla korrekta uppgifter och skapa korrekta
rapporter uppfyller vi våra juridiska skyldigheter och undviker skador på
företagets rykte, böter och civil- eller brottsrättsliga påföljder. Vi ser också
till att öka företagets effektivitet och produktivitet samtidigt som vi visar
att vi är värda det förtroende som våra aktieägare har visat oss.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi skapar, upprätthåller och kasserar redovisning och dokumentation på
rätt sätt och med integritet. Det innebär att vi
•

r egistrerar alla tillgångar, skulder, intäkter, utgifter och
affärstransaktioner på ett korrekt och punktligt vis enligt gällande
förordningar, vedertagna redovisningsprinciper och företagets policyer

•

s äkerställer att budgetförslag och ekonomiska utvärderingar återger all
relevant information på ett rättvisande sätt

•

 ldrig avsiktligt registrerar felaktiga eller missvisande poster i vår
a
bokföring och redovisning

•

inte åsidosätter några hemliga eller oredovisade kontanta medel eller
andra tillgångar

•

 pplyser kunder och leverantörer om eventuella fel och korrigerar
u
dem så snart som möjligt genom krediter, återbetalningar eller andra
godtagbara metoder

•

s parar och kasserar dokumentationsmaterial enligt företagets policyer
och gällande lagar

•

s kyddar all dokumentation som kan ha med eventuella rättsprocesser att
göra.

Eventuella misstänkta överträdelser av redovisningsprinciperna
måste rapporteras. Du kan kontakta en chef, Ethics & Compliance
Officer (ECO), företagets juridiska avdelning eller använda företagets
anonyma rapporteringstjänst.
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SKAPA, UPPRÄTTHÅLLA OCH PUBLICERA KORREKT
REDOVISNING OCH KONTON (FORTSÄTTNING)
F: 	Även om det enligt våra arkivhanteringspolicyer är tillåtet att
kassera en del dokumentation efter en viss tid har jag sparat
nästan allt på obestämd tid – särskilt elektroniska arkiv, såsom
e-post – bara för att vara på den säkra sidan. Är det okej?
S:
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Företagets arkivhanteringspolicyer handlar inte om att det är
”tillåtet” att kassera viss dokumentation – generellt kräver de
att kassering ska genomföras efter en viss tid, beroende på
var det rör sig om för material. Om du inte kasserar materialet
i rätt tid bryter du mot företagets policy samtidigt som du
överbelastar våra lagringssystem, skapar ineffektivitet och gör
oss sårbara i juridiska frågor. Det finns dock en del dokument
som måste bevaras, till exempel de som är involverade i möjliga
eller befintliga juridiska processer eller som ingår i en formell
juridisk arkiveringsskyldighet. Vi har alla ansvar för att känna
till och följa gällande arkiveringsscheman för allt material vi
hanterar.
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SKYDDA VÅRA
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Vi skyddar vårt företags
immateriella tillgångar från
felanvändning, vårdslöshet,
förstörelse och förlust.

38

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Genom vår grundläggande värdering innovation har vårt företag skapat ett
av världens största innehav av immateriella tillgångar. Dessa tillgångar
är resultatet av vårt hårda arbete varje dag och lägger grunden för vår
fortsatta tillväxt och nya innovationer. Det är absolut nödvändigt att
skydda dem för att vi ska lyckas överträffa våra konkurrenter i ypperlighet
och utveckla vårt företag i framtiden.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi skyddar våra immateriella tillgångar genom att
•

 ndast utvärdera, använda och offentliggöra företagets immateriella
e
tillgångar (till exempel affärshemligheter, uppfinningar,
teknisk information, design, expertis, programvara, strategier,
kontraktsinformation och ekonomisk information) i den utsträckning
som krävs för att vi ska kunna göra vårt arbete och alltid i enlighet med
gällande företagspolicyer och -procedurer

•

 enast rapportera till företaget om alla uppfinningar som skapats
g
under anställningen hos företaget så att de kan utvärderas och
eventuellt patentansökas

•

 ndast lämna ut immateriell information till andra – även internt inom
e
företaget – om de verkligen måste känna till informationen och till tredje
man endast efter att ett lämpligt sekretessavtal eller annat avtal har
undertecknats

•

f ölja gällande företagspolicyer och -procedurer för elektroniskt överförd
immateriell information och för användning av sociala medier

•

f örstå och följa alla kontraktsenliga och regulatoriska krav för att de
tredje män som tar del av vår immateriella information ska vara skyldiga
att skydda den

•

s äkerställa att gällande avtal som styr ägandet av immateriella
tillgångar och licensrättigheter finns på plats innan samarbete inleds
med tredje man

FORTSÄTTNING >
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SKYDDA VÅRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (FORTSÄTTNING)

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar kan till exempel omfatta
•

idéer och uppfinningar

•

varumärken, varunamn och logotyper

•

 riginalalster (till exempel illustrationer, texter, skisser, dokumentation
o
och programvara)

•

immateriell information av såväl teknisk som affärsmässig natur, till
exempel:
‐‐ teknisk information, design och expertis
‐‐ affärs-, marknadsförings-, försäljnings- och prissättningsplaner
‐‐ affärsstrategier
‐‐ information om sammanslagningar och förvärv
‐‐ kontaktuppgifter
‐‐ ekonomisk information.

Vårt företag skyddar sina immateriella tillgångar globalt på ett antal olika
juridiskt tillgängliga sätt, inklusive kontrakt, patent, affärshemligheter,
registrerade och oregistrerade varumärken, upphovsrätt och
designrättigheter.
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RESPEKTERA ANDRAS
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi vidtar åtgärder för att
förebygga felanvändning,
vårdslöshet, förstörelse,
intrång och förlust av
immateriella tillgångar
som tillhör andra.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

På samma sätt som vårt företag värdesätter sina egna immateriella
rättigheter och förväntar sig att andra ska respektera dem, värdesätter
och respekterar vårt företag också andras legitima immateriella
rättigheter. Det omfattar alla former av immateriella tillgångar, vare sig
de anförtrotts oss av kunder, affärspartner eller leverantörer eller innehas
av våra konkurrenter eller andra tredje män. Genom att skydda sådana
rättigheter uppfyller vi inte bara våra juridiska skyldigheter utan befäster
samtidigt det förtroende och den respekt som andra har för vårt företag.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi respekterar andras immateriella rättigheter genom att
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•

f ölja alla policyer och procedurer angående skydd av intern information
och andra immateriella tillgångar

•

inte begära, ta emot, använda eller avslöja intern information som tillhör
våra kunder, affärspartner, konkurrenter eller andra tredje män utan
föregående godkännande

•

inte kopiera andras verk – till exempel bilder, publikationer, videor eller
annat innehåll på Internet – om vi inte har licens att göra det

•

r espektera andras patent, affärshemligheter och interna information
under forsknings- och utvecklingsprocesser

•

f ölja gällande licensavtal och andra kontraktsenliga villkor för
immateriella tillgångar angående användning eller spridning av andras
interna information

•

 arkera andras upphovsrätt, logotyper, varumärken,
m
varunamn och designskydd i samband med vår marknadsföring
och andra publikationer

•

 apportera förfalskade produkter och andra brott mot
R
immateriella rättigheter.
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SKYDDA FÖRETAGETS EGENDOM
Vi skyddar all företagets
egendom från skador,
förluster och felanvändning.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vårt företags resurser skapas genom det gedigna arbete vi alla gör varje
dag. De är både en källa till och en reflektion av våra innovationer och vår
tillväxt – de är nödvändiga för vår vinnaranda varje dag. Vi respekterar och
skyddar dessa resurser på samma sätt som vi gör med vår egen privata
egendom. Vi skyddar dem från felanvändning eller vårdslöshet. Vi vet att
företaget och våra aktieägare räknar med att vi ska ta personligt ansvar
för att skydda våra resurser och se till att de används på rätt sätt.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi axlar ansvaret för företagets egendom. Det innebär att vi
•

 lltid hanterar våra materiella tillgångar på rätt sätt och i enlighet med
a
företagets policyer

•

f örebygger förlust, kassering, förstörelse, stöld och missbruk av
företagets resurser

•

 ndast använder företagets tillgångar för företagsändamål och aldrig för
e
personlig vinning

•

 egränsar privat bruk av företagets kommunikationsutrustning
b
och -system

•

r apporterar omständigheter då vi misstänker risker för
företagets tillgångar

•

s äkerställer att alla affärstransaktioner godkänns av ledningen och
genomgår processerna för interna granskningar och godkännanden

•

 tformar och följer internkontroller som hjälper till att säkerställa
u
korrekt ekonomisk rapportering och fullständig efterlevnad vad gäller
kontroller, utredningar, lagar och förordningar

•

f örebygger att ekonomiska tillgångar används för penningtvätt eller
ekonomiskt stöd till terrorister genom att vara uppmärksamma på
varningstecken och följa de internationella förordningarna.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar omfattar allt fysiskt som företaget tillhandahåller
sina medarbetare för att de ska kunna göra sitt arbete, till exempel
lokaler, fordon, datorer och annan elektronisk utrustning, maskiner,
verktyg, kontanter, kontorsmateriel och ID-brickor.

Ekonomiska tillgångar
Ekonomiska tillgångar omfattar företagets pengar, finansinstrument eller
vad som helst som kan omvandlas till pengar.
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SKYDDA FÖRETAGETS EGENDOM (FORTSÄTTNING)

Varningssignaler för penningtvätt
Några vanliga signaler som kan innebära penningtvätt är till exempel
•

kunder som gör sina betalningar genom flera konton

•

Betalningar gjorda å en kunds vägnar av en tredje part utan
rättfärdigande eller förklaring

•

 egäranden om utbetalningar till privata eller utländska konton i stället
b
för sedvanliga företagskonton

•

 egäranden om utbetalningar vid märkligt tidpunkter eller med
b
ovanliga belopp

•

begäranden om flera utbetalningar som alla understiger 10 000 USD.

Rapportera all felaktig användning av företagstillgångar till en chef,
Ethics & Compliance Officer (ECO), företagets juridiska avdelning eller
en Carrier-ombudsman.
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VI BYGGER LÅNGSIKTIGA PARTNERSKAP
Vi söker upp affärspartner som delar vårt
outtröttliga engagemang för kvalitet och
prestanda och vår strävan efter att uppfylla
och överträffa våra kunders behov och
förväntningar. Vi behandlar våra partner med
respekt och integritet och skapar en
inkluderande miljö samt skyddar deras
rättigheter. Samtidigt förväntar vi oss att de
lever upp till de höga etiska standarder som
vi kräver i alla led av vår förstklassiga
leverantörskedja.
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Respektera och skydda mänskliga
rättigheter45

VÄLJA RÄTT PARTNER
Vi väljer våra affärspartner
utifrån deras egna meriter
och gemensamma
värderingar och vi behandlar
dem rättvist.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vi söker oss till affärspartner som kan hjälpa oss att uppnå våra affärsmål
genom att tillhandahålla expertis, resurser, effektivitet och innovationer
som hjälper oss att leverera tillförlitliga produkter enligt schemat. Vi är
också noga med att våra partner ska dela våra höga etiska standarder och
vår passion för att verka för att göra världen till en lite bättre plats.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi väljer ut våra affärspartner med hjälp av konkurrenskraftiga men
rättvisa processer. Det innebär att vi
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•

s öker upp partner som kan uppfylla våra standarder för säkerhet,
integritet och prestation och samtidigt leverera vad de lovar, i tid och
inom budgeten

•

 enomför due diligence-processer för att säkerställa att potentiella
g
viktiga affärspartner är kvalificerade och har gott rykte innan vi inleder
vårt samarbete och övervakar deras prestation löpande

•

ställer tydliga och specifika prestationskrav med mätbara resultat

•

f ormaliserar affärsrelationer skriftligt så att alla transaktioner är tydligt
transparenta och korrekt dokumenterade och så att våra affärspartner
kan hållas ansvariga för att leva upp till våra krav på säkerhet, etik och
efterlevnad

•

 ktivt letar efter samarbeten med små, missgynnade, minoritetsägda,
a
kvinnoägda, veteranägda eller historiskt underutnyttjade företag

VÅR ETISKA KOD
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RESPEKTERA OCH SKYDDA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vi har ett starkt
engagemang för att vara
goda samhällsmedborgare
och arbetar tillsammans
med andra för att skapa
bättre arbetsvillkor för alla.

VARFÖR DET SPELAR ROLL

Vår omfattande globala inverkan ger oss möjligheter att bidra i kampen
för säkrare arbetsvillkor och jämställdhet över hela världen. Vårt företag
gör tydliga ställningstaganden och vidtar kraftfulla åtgärder för att skydda
personalen på sina egna anläggningar. Men vi kan också främja positiva
förändringar genom att uppmuntra våra affärspartner och de samhällen
där vi är verksamma att respektera mänskliga rättigheter. Vi lever upp
till våra grundläggande värderingar genom att samarbeta med andra
som delar vårt engagemang för att hjälpa till att hålla människor säkra,
bekväma, produktiva och i rörelse.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag respekterar mänskliga rättigheter genom att
•

s äkerställa säkra och hälsosamma arbetsvillkor för våra anställda med
utgångspunkt i de striktaste av de amerikanska standarderna, lokala
standarderna eller företagets policyer

•

 ldrig använda barnarbete eller tvångsarbete och alltid söka oss till
a
affärspartner som delar vårt starka engagemang mot människohandel
eller sexhandel och för mänskliga rättigheter

•

 ppmuntra ansvarsfulla inköpsprocesser och ställa krav på våra
u
huvudsakliga leverantörer via den etiska koden för leverantörer, till
exempel på att leverantörerna måste säkerställa säkra och hälsosamma
arbetsmiljöer för sina anställda, undvika diskriminering, se till att inget
barnarbete används och undvika människohandel

För att säkerställa ordentlig rapportering av anklagelser om felaktigt
agerande tillhandahåller Carrier säkra och konfidentiella kanaler där
anställda och tredje part kan rapportera sådant misstänkt agerande.
Genom företagets anonyma rapporteringsprogram kan anställda ställa
frågor eller ge uttryck för sin oro.
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VI ENGAGERAR OSS I DE SAMHÄLLEN
DÄR VI HAR VERKSAMHET
Våra produkter hjälper till att möjliggöra det
moderna livet. De hjälper till att göra saker
bättre – och det är någonting vi också vill
göra i de samhällen där vi är verksamma.
Vi skyddar miljön och strävar ständigt efter
att hitta nya hållbara sätt att skapa värde.
Vi stöder också viktiga ideella organisationer,
samhällsförbättrande initiativ och
välgörenhetsorganisationer. Vi förstår att
starka samhällen ger starka företag.
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Politiska engagemang
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SKYDDA MILJÖN
Vi respekterar alla miljölagar
och förordningar som
gäller för vår verksamhet
och sätter samtidigt upp
ambitiösa mål för hållbarhet
och miljö.

VARFÖR SPELAR DET ROLL

Vår globala verksamhet – och särskilt användningen av många av våra
produkter i stora städer – tydliggör det ökade trycket på miljön på grund
av populationstillväxt och urbanisering. Samtidigt ger det oss goda
möjligheter att verkligen föregå med gott exempel. Därför nöjer vi oss
inte med att bara uppfylla våra juridiska skyldigheter när det gäller
miljöstandarder. Vi vill ge ökad drivkraft för positiva förändringar, skapa
framsteg genom innovationer och visa såväl andra företag som våra
samhällen att det är en bra idé, inte bara för världen och miljön, utan även
för affärerna att minimera sitt företags miljöpåverkan.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag främjar miljöansvar och hållbarhet. Det innebär att vi
•

f öljer alla gällande miljölagar, är noga med att alltid ha giltiga tillstånd,
rapporterar eventuella händelser och kasserar miljöfarligt avfall på
säkert sätt

•

tillvaratar möjligheter att spara energi, vatten och material

•

 rbetar för att utforma och tillverka produkter som visar på vårt
a
miljöengagemang

•

skapar byggsystem som minimerar utsläppen och främjar hållbarheten

•

 räver att våra huvudleverantörer kontinuerligt ska ta till sig och
k
förbättra sina hållbarhetsprocesser

•

s ätter upp mål som motiverar oss och våra huvudleverantörer
att kontinuerligt hitta sätt att förbättra vår hållbarhet och vårt
miljöengagemang

•

 rbetar på det personliga planet med att hitta nya sätt för oss som
a
individer att minimera miljöpåverkan.

Om du funderar över någon miljöfråga bör du kontakta en chef, en
Ethics & Compliance Office (ECO) eller en Carrier-ombudsman.
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BIDRA TILL SAMHÄLLET
Vi är aktiva
samhällsmedborgare i
de samhällen där vi är
verksamma och bidrar med
frivilligarbete, resurser och
kunskap för att få samhällen
att blomstra.

VARFÖR SPELAR DET ROLL

Vårt företag är verksamt på global nivå. Men vi hämtar också styrka och
inspiration från våra lokala samhällen – de platser där vi bor och arbetar.
Vi vill uppmuntra till tillväxt och vitalitet genom positiva engagemang
i våra närområden, öka den ömsesidiga respekten och förtroendet och
samtidigt stärka vårt goda rykte och kanske hitta nya förmågor att
rekrytera.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vårt företag är en ansvarsfull företagsmedborgare i de samhällen där vi
bedriver verksamhet. Det innebär att vi
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•

 ppmuntrar och främjar de aktiva roller som våra medarbetare tar på sig
u
i samhället i form av frivilligarbete, mentorskap och välgörenhetsarbete

•

 ngagerar oss i välgörenhetsorganisationer och ideella verksamheter,
e
efter en grundlig utvärdering för att säkerställa att de är legitima

•

aldrig kräver någonting i utbyte för våra välgörenhetsbidrag.

F:

 ag ska arbeta ideellt för en insamling till välgörenhet den här
J
helgen. Är det okej att jag presenterar mig som anställd, eftersom
jag vet att företaget har stöttat den här välgörenheten länge?

S:

 ven om företaget också stöder den här
Ä
välgörenhetsorganisationen bör du aldrig officiellt presentera
dig som en representant för företaget om du inte först har fått
godkännande att göra det. Kontakta din chef och be om ett
godkännande först. Kanske kan du till och med få företaget att
officiellt stötta eventet.
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POLITISKA ENGAGEMANG
Vi följer alla nationella,
delstatliga och lokala
lagar angående
företagsengagemang
i politiska frågor och
vi uppmuntrar våra
medarbetare att engagera
sig politiskt som privata
medborgare.

VARFÖR SPELAR DET ROLL

Som företag samarbetar vi tätt med myndigheter över hela världen
och har naturligtvis visst intresse av det politiska rummet. Som företag
engagerar vi oss politiskt men med största ansvar. Vi förstår och
respekterar de lagliga begränsningar som finns för företag och följer
gällande regler så väl i ordalydelsen som i avsikten. Samtidigt ger vi
vårt fulla stöd till de av våra anställda som vill hålla sig informerade och
göra sin samhällsplikt genom att bidra med tid eller pengar till politiska
aktiviteter.
HUR MÖJLIGGÖR VI DET

Vi engagerar oss politiskt på ett lagligt och etiskt sätt, som företag och
som enskilda individer. Det innebär att vi
•

f öljer alla juridiska begränsningar av företags bidrag till partier, politiska
kommittéer och individuella politiska kandidater

•

t ydliggör, när vi engagerar oss i politiken som enskilda medborgare, att
våra åsikter och handlingar är våra egna, inte företagets

•

informerar etik- och efterlevnadskontoret om vi kandiderar till en politisk
post som privatpersoner, för att undvika potentiella intressekonflikter

•

 r medvetna om reglerna för lobbyverksamhet och undviker att kontakta
ä
myndighetstjänstemän utan uttryckligt godkännande och förståelse av
kraven på allmänna offentliggöranden och rapportering

•

 ör inga politiska bidrag å företagets vägnar och använder inte
g
företagets medel om det inte är tillåtet enligt lag och vi i förväg har fått
godkännande från företagets juridiska avdelning.

Ansvarsfriskrivning
Den etiska koden innebär inga avtalsenliga rättigheter, varken uttryckliga
eller underförstådda, att förbli anställd av företaget. Den garanterar heller
inte några fasta villkor för din anställning.

CARRIER GLOBAL CORPORATION

VÅR ETISKA KOD

49

