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Kollegor, 

Smiths är ett av de stora företagen i världen 
med ett 170-årigt arv av banbrytande innovation 
att vara stolt över, en livfull och bredd kultur 
och en riktigt ljus framtid. Vi kan vara lika stolta 
över det goda anseende vi har byggt upp genom 
att bedriva affärsverksamhet med integritet 
med våra kunder, leverantörer, aktieägare och 
omvärlden.

Att upprätthålla det goda anseendet kräver 
att samtliga av oss, över 22 000 fördelade 
över mer än 50 länder, har högt ställda krav 
på oss själva och på varandra. Det innebär att 
vi hyllar varandras olikheter och respekterar 
varandra. Skyddar miljön och stödjer våra 
samhällen. Uppträder ärligt och följer 
lagen. Och aldrig tolererar någon form av 
mutor eller korruption, vare sig av dina egna 
kollegor eller de utanför Smiths.

Denna affärsetikspolicy är till för att vägleda 
våra beslut. Den kan aldrig besvara varje specifik 
utmaning vi kan ställas inför, men utgör en grund för 
vad “att göra det rätta” innebär hos Smiths. Det är 
var och ens ansvar att läsa och förstå policyn.

Om du upplever någonting på arbetet som du tror 
går emot denna policy, uppmanar jag dig att säga 
din mening. Kontakta din HR-representant, din 
linjechef eller Smiths oberoende Speak Out hotline. 
Att säga din mening kan hjälpa oss skydda dig, våra 
intressenter och vårt företag. Ingen kommer att 
utsättas för repressalier för att de uppmärksammar 
ledningen om ett etiskt dilemma.  

Tack för att ni gör er förtrogna med affärsetikpolicyn 
och tillämpar den i allt ni gör på Smiths.

Paul Keel
VD
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DENNA AFFÄRSETIKSPOLICY ÄR TILL 
FÖR ATT VÄGLEDA VÅRA BESLUT. DEN 

KAN ALDRIG BESVARA VARJE SPECIFIK 
UTMANING VI KAN STÄLLAS INFÖR, 

MEN UTGÖR EN GRUND FÖR 
VAD “ATT GÖRA DET RÄTTA” 

INNEBÄR HOS SMITHS.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


VÅRA VÄRDERINGAR
Vår vision är att vi är stolta över att vara Smiths, vi pushar gränser 
och levererar innovativa lösningar för världens utmaningar. Vi 
arbetar över hela världen för att nå vår gemensamma ambition 
om att bli ett av världens ledande teknikföretag. För att göra 
detta måste vi arbeta tillsammans enligt ”the Smiths Way” och 
förkroppsliga våra gemensamma värderingar som styr våra beslut 
och handlingar varje dag.

Integritet
Vi gör det rätta,  
varje gång

Respekt
Vi respekterar varandra, 
värdesätter olika 
perspektiv och kulturer 
och agerar inkluderande

Ägande
Vi gör och håller 
åtaganden

Kundfokus
Vi är uppskattade och 
betrodda partners i allt  
vi gör

Passion
Vi lär oss och förnyar 
tillsammans för att 
leverera spetskompetens 
och för att vinna
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INNEHÅLL
MEDDELANDE FRÅN VD

VÅRA VÄRDERINGAR

RAPPORTERA PROBLEM  
OCH STÄLLA FRÅGOR

VI UPPMUNTRAR  
ALLA ATT SÄGA TILL

INTEGRITET
Vi följer vår kod, våra policyer och lagen

Vi har alla en viktig roll

Vi är uppmärksamma på potentiella 
intressekonflikter

Vi konkurrerar på ett rättvist sätt

Vi mutar inte
RESPEKT
Vi behandlar varandra med respekt

Vi värdesätter mångfald och inkludering

Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier

Vi respekterar mänskliga rättigheter 

Vi respekterar integritet

Vi respekterar våra partners egendom
ÄGANDE

Vi arbetar på ett säkert sätt 

Vi skyddar Smiths tillgångar

Vi handlar inte med insiderinformation

Vi för korrekta register

Vi tar skyldigheten att  
betala skatt på stort allvar

KUNDFOKUS
Vi överträffar kundernas förväntningar

Vi håller våra affärspartners till 
våra standarder och behandlar dem rättvist 

Vi ger och tar emot gåvor, måltider, 
och gästvänlighet på ett ansvarsfullt sätt

Vi följer handelslagar och restriktioner

Vi följer reglerna för offentlig upphandling
PASSION

Vi skyddar vår miljö

Vi engagerar oss politiskt på  
ett lämpligt sätt

Vi stöder våra samhällen

Vi gör vårt jobb med passion

Vi respekterar Smiths rykte
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RAPPORTERA OCH STÄLLA FRÅGOR

VI GÖR DET RÄTTA VARJE GÅNG. NÄR VI SER ELLER UPPLEVER HANDLINGAR 
ELLER BETEENDEN SOM INTE STÄMMER ÖVERENS MED VÅRA VÄRDERINGAR 

ELLER VÅR KOD, SKA VI SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT SÄGA TILL. ATT VI SÄGER NÅGOT 
KAN FÖRHINDRA ATT VÅRT FÖRETAG OCH VÅRA KOLLEGOR FAR ILLA. VI ÄR ALLA 

BESKYDDARE AV SMITHS VÄRDERINGAR OCH KULTUR.
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Följer min handling eller mitt beslut 
våra policyer och regler och tillämpliga 

förordningar och lagar?

Följer min handling eller mitt beslut våra värderingar?

Skulle jag känna mig bekväm inför mina vänner 
om mina handlingar eller beslut hamnade på tidningens 

förstasida?

VI MÅSTE KUNNA SVARA ”JA” PÅ ALLA DESSA FRÅGOR INNAN VI 
FORTSÄTTER SAMT VARA SÄKRA PÅ ATT VI HAR FÖLJT VÅR KOD, 

VÅRA POLICYER OCH LAGEN. VÅR FRAMGÅNG BEROR PÅ VÅR 
FÖRMÅGA ATT GÖRA VAL SOM ÖVERENSSTÄMMER MED VÅRA 

POLICYER, VÄRDERINGAR OCH TILLÄMPLIG LAG.

OM DU INTE KAN SVARA PÅ NÅGON AV DESSA FRÅGOR FINNS MER 
INFORMATION PÅ DEN HÄR SIDAN UNDER ”RAPPORTERA OCH 

STÄLLA FRÅGOR”.

IBLAND STÄLLS VI INFÖR SVÅRA VAL. 
NÄR VI STÄLLS INFÖR ETT POTENTIELLT 
ETISKT PROBLEM, BÖR VI ALLTID STÄLLA 

OSS FRÅGAN:

RAPPORTERA OCH  
STÄLLA FRÅGOR 
Vi har flera sätt att rapportera problem 
och ställa frågor på, inklusive:

• Våra linjechefer
• Lokala personalavdelningar
• Personalchefer på avdelningsnivå
• Etik- och efterlevnadskontoret
• Speak Out-linjen speakout@smiths.com
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Mer information om hur man rapporterar 
problem eller hur man ställer frågor finns på 
speakout.smiths.com.

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout@smiths.com
http://speakout.smiths.com


VI  UPPMUNTRAR ALLA 
ATT SÄGA TILL

OM DU GÖR DIN RÖST HÖRD GÄLLANDE ETT ETISKT PROBLEM KOMMER DETTA 
PROBLEM ATT UNDERSÖKAS GRUNDLIGT, OCH INGEN DISCIPLINÅTGÄRD ELLER 
NÅGON ANNAN ÅTGÄRD KOMMER NÅGONSIN ATT VIDTAS MOT DIG FÖR ATT DU 
TAR UPP DET. REPRESSALIER FÖR ATT DU GÖR DIN RÖST HÖRD ÄR STRÄNGT 

FÖRBJUDEN HOS SMITHS OCH KOMMER ATT BLI FÖREMÅL FÖR DISCIPLINÄRA 
ÅTGÄRDER SOM KAN SLUTA I UPPSÄGNING.
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FÖR MER INFORMATION, SE VÅR POLICY OM RAPPORTERING OCH INTERNA UTREDNINGAR

RAPPORTERING OCH INTERNA UTREDNINGAR
(Rulla över varje steg för mer information)

VI UPPMUNTRAR ALLA ATT SÄGA TILL
Vi gör det rätta varje gång. När vi ser eller upplever handlingar eller beteenden 
som inte stämmer överens med våra värderingar eller vår kod, ska vi så snabbt 
som möjligt säga till. Att vi säger något kan förhindra att vårt företag och våra 
kollegor far illa. Vi är alla beskyddare av Smiths värderingar och kultur.

Om du gör din röst hörd gällande ett etiskt problem kommer detta problem att 
undersökas grundligt och ingen disciplinåtgärd eller någon annan åtgärd kommer 
någonsin att vidtas mot dig för att du tar upp det. Repressalier för att du gör 
din röst hörd är strängt förbjuden hos Smiths och kommer att bli föremål för 
disciplinära åtgärder som kan sluta i uppsägning.
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


VI GÖR DET RÄTTA VARJE GÅNG.

NÄR VI ARBETAR ENLIGT ”THE SMITHS WAY” FÖLJER VI ALLTID VÅR KOD, 
VÅRA POLICYER OCH LAGEN.

INTEGRITET
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INTEGRITET
VI GÖR DET RÄTTA VARJE GÅNG

Vi följer vår kod, våra policyer och lagen
När vi arbetar enligt ”the Smiths Way” följer vi alltid vår kod, våra policyer och 
lagen. Det kan finnas tillfällen då vår policy eller lagen verkar otydlig eller inte 
svarar direkt på vår fråga. I dessa fall ser vi till att söka hjälp. Denna kod guidar 
oss i hur vi kan hitta svar. Det är inte möjligt för koden att ge svar på alla frågor 
som vi kan ställas inför, så vi måste utöva gott omdöme, lita på våra värderingar 
och be om hjälp när vi inte är säkra.

Vi har alla en viktig roll
Vi leder med våra värderingar. Vi är alla ansvariga för att uppmuntra en kultur 
av efterlevnad och respekt genom att snabbt vidta lämpliga åtgärder för att ta 
itu med frågor och problem. Chefer förväntas alltid föra fram och demonstrera 
våra värderingar, visa engagemang för integritet, respekt, ägande, kundfokus 
och passion genom handlingar och beteende. Det innebär att hålla en dörr 
öppen och uppmuntra kollegor att diskutera och berätta om problem rörande 
etik och efterlevnad samt andra problem arbetsplatsen. Chefer måste söka hjälp 
och eskalera problem vid behov, till exempel till Etik- och efterlevnadskontoret 
eller genom Speak Out-linjen. Chefer som medarbetare tar upp problem inför, 
måste i sin tur eskalera dessa vidare efter behov. Detta gör det möjligt för Smiths 
ledning att snabbt ta itu med problem som kan skada våra medarbetare eller 
verksamheten.

Vi är uppmärksamma på potentiella intressekonflikter
Vi låter aldrig våra privata intressen komma emellan vårt professionella ansvar 
gentemot Smiths. Vårt personliga rykte och Smiths rykte kan äventyras av blotta 
förekomsten av en intressekonflikt.

En personlig relation eller familjerelation med en annan Smiths-anställd kan 
skapa en intressekonflikt, eller kan anses vara en intressekonflikt, om den 
relationen kan komma att påverka vårt beslutsfattande.

Om du är medveten om en potentiell intressekonflikt måste du meddela 
din chef detta och följa procedurerna i Smiths-koncernens policy gällande 
intressekonflikter.

intressekonflikt 
  En intressekonflikt uppstår när vi har ett personligt intresse som  
  konkurrerar med Smiths intressen.

  En konflikt kan till exempel uppstå när vi har en nära relation  
  (t.ex. som ägare av aktier) i ett företag som konkurrerar med Smiths.

Konflikter kan också uppstå när vi använder vår position, eller information 
eller relationer som vi har på grund av vår position, för en personlig 
affärsmöjlighet eller annan fördel (inklusive för andra).

SCENARIO

F: Yukis bror äger en verksamhet som säljer 
datortillbehör och Yuki ansvarar för inköp till 
sitt kontor. Hon behöver lite datorutrustning. 
Hennes bror erbjöd sig att sälja utrustningen till 
ett rejält rabatterat pris. Yuki köpte utrustningen 
utan att avslöja deras syskonrelation till sin chef. 
Yuki tror att hon gynnar Smiths genom att sänka 
kostnaderna när hon gör detta inköp. Är detta 
okej?

S: Nej. Yuki måste berätta för sin chef att 
hennes bror är ägare till företaget som säljer 
datortillbehör innan hon köper utrustningen – 
även om hennes bror ger det bästa priset och 
den bästa servicen. Hennes chef kan välja att 
fortsätta med köpet, men hennes beslut att göra 
det kommer inte vara föremål för tveksamheter i 
form av en potentiell intressekonflikt.

SCENARIO

F: Jon har arbetat med en kund i ett långvarigt 
projekt. Kunden har lite extra jobb och föreslår 
att Jon gör jobbet själv vid sidan om, snarare än 
genom Smiths. Projektet är litet och Jon vet att 
han kan slutföra det efter jobbet och på helger, 
utan att det påverkar hans roll på Smiths. Är detta 
okej?

S: Nej. Även om det andra jobbet inte skulle 
störa Jons uppgifter i Smiths, tar han potentiellt 
ett jobbtillfälle som tillhör företaget. Innan 
vi tar på oss någon ytterligare roll utanför 
Smiths (till exempel som en icke-verkställande 
direktör för en styrelse eller en förvaltare av 
en välgörenhetsorganisation), måste vi först 
göra klart med vår chef att det är ok, samt 
säkerställa att vi inte strider mot Smiths 
policy gällande intressekonflikter. Om en chef 
har några frågor om huruvida en potentiell 
konflikt ska hanteras, bör han eller hon 
rådgöra med personalavdelningen, Smiths-
koncernens juridiska avdelning eller etik- och 
efterlevnadskontoret.
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https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout@smiths.com
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.2%20Conflicts%20of%20Interest_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.2%20Conflicts%20of%20Interest_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx


Vi konkurrerar på ett rättvist sätt
Smiths är en uppskattad och pålitlig affärspartner för våra kunder. Trots att vi 
konkurrerar med passion och energi, inser vi också att rättvis konkurrens skapar 
bättre produkter och tjänster för våra kunder. För att vårda vårt rykte måste vi 
alltid agera oberoende av våra konkurrenter och aldrig göra någonting som bryter 
mot eller kan tyckas bryta mot antitrust- och konkurrenslagar.

Vi inleder aldrig diskussioner eller går in i arrangemang (vare sig genom formella 
skriftliga avtal eller genom informella överenskommelser) med konkurrenter för 
att sätta priser eller för att dela upp potentiella affärsmöjligheter (till exempel 
efter geografiskt område, efter kund eller efter produkt).
 
Vi diskuterar aldrig kommersiellt känslig information om våra respektive 
företag och verksamheter med våra konkurrenter. Om vårt jobb innebär att 
vi träffar konkurrenter (till exempel vid branschföreningar eller möten om 
produktstandarder) måste vi vara särskilt noga med att undvika diskussioner om 
våra respektive företag och verksamheter. Om vi har några frågor om vad vi kan 
och inte kan göra eller säga, måste vi i förväg prata med Smiths-koncernens 
juridiska avdelning. Och om känsliga kommersiella ämnen tas upp under ett 
branschorganisationsmöte (eller något annat forum där våra konkurrenter är 
närvarande) måste du omedelbart avsluta diskussionen och rapportera händelsen 
till din chef och till Smiths-koncernens juridiska avdelning.

Vi söker inte upp eller tar emot konfidentiell information som tillhör våra 
konkurrenter. Vi ser särskilt till att nya anställda inte tar med konfidentiell 
information som tillhör sina tidigare arbetsgivare. Om konfidentiell information 
om våra konkurrenter hamnar i våra händer måste vi alltid omedelbart prata med 
Smiths-koncernens juridiska avdelning.

Konkurrenslagar kan vara komplicerade och vi bör alltid be om råd om vi är 
osäkra.

SCENARIO

F: Chen har fått ett samtal från en distributör 
som är upprörd över att en annan distributör inom 
samma område säljer våra produkter till ett lägre 
pris. Distributören har bett Chen att prata med 
den andra distributören om att höja sina priser 
till samma pris som alla andra distributörer inom 
detta område. Ska Chen göra detta?

S: Nej. Vi försöker aldrig påverka våra 
distributörer eller någon annan återförsäljare 
gällande prissättningen av våra produkter till 
slutanvändare. Att göra det skulle troligen bryta 
mot lagen och kan få allvarliga konsekvenser 
både för Chen och för Smiths. Chen bör därför 
inte ingripa. Han bör rapportera förfrågan till 
sin chef och till Smiths-koncernens juridiska 
avdelning.
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Vi mutar inte 
Vi erbjuder, ger eller tar aldrig emot mutor för vår eller för Smiths räkning.

Vi betalar inte ut smörjpengar, förutom under de mycket sällsynta omständigheter 
som anges i Smiths policy för betalning av smörjpengar. Betalningar med 
smörjpengar är betalningar som begärs (ofta av korrupta statliga tjänstepersoner) 
för att utföra sina uppgifter, under omständigheter där ingen betalning ska krävas 
(till exempel olämpliga betalningar begärda för att varor ska kunna passera 
en gräns eller för att utfärda ett visum). De inkluderar också betalningar som 
begärs av polis eller andra tjänstepersoner för att förhindra trakasserier. Dessa 
betalningar går inte till staten utan i den korrupta tjänstepersonens ficka. De är 
mutor.

Vi följer alltid vår policy för gåvor, måltider och gästvänlighet när vi tar 
emot eller ger gåvor eller när vi tar emot eller tillhandahåller måltider eller 
annan gästvänlighet till och från våra kommersiella partners eller statliga 
tjänstepersoner.

Vi betalar inte resekostnader för statliga tjänstepersoner, såvida vi inte 
gör det i full överensstämmelse med Smiths policy för inbjudan av statliga 
tjänstepersoner. Att betala resekostnaderna för statliga tjänstepersoner riskerar 
att ses som en muta. Under vissa omständigheter, där resor uppenbart är för 
ett legitimt affärsändamål, är det acceptabelt för Smiths att betala för sådana 
resor (till exempel för att göra det möjligt för en statligt anställd att delta i en 
produktdemonstration eller för att göra ett platsbesök för att inspektera ett 
kvalitetshanteringssystem). Innan vi överhuvudtaget går med på det måste vi 
dock se till att godkännandeprocessen i Smiths policy för inbjudan av statliga 
tjänstepersoner har följts.

Antikorruption och anti-bestickningslagar kan vara komplexa, och vi bör alltid 
ställa frågor och rapportera problem om vi är osäkra på någon fråga eller 
händelse.

SCENARIO

F: Mei är med i en budgivning om ett kontrakt för 
att leverera en del av vår utrustning till en lokal 
flygplats. Inköpsrepresentanten för flygplatsen 
har kontaktat Mei och berättat för henne att 
Smiths kommer att vinna budgivningen om hon 
kan ge representanten en betalning på 3 % av den 
totala kontraktssumman. Vad ska Mei göra?

S: Mei ska omedelbart informera sin chef om 
förslaget. Smiths tillhandahåller inte mutor, 
”kickbacks” eller samtycker på annat sätt till 
att delta i någon budriggning eller någon annan 
konkurrenshämmande aktivitet. Vi vinner jobben 
genom kvaliteten och värdet på våra produkter 
och tjänster och genom att använda rättvis 
och transparent budgivning och transparenta 
affärsmetoder.

SCENARIO 

F: Bob har kontaktats av inköpschefen för en 
kund, som är ett statligt företag. Inköpschefen 
berättar för honom att hans företag är mycket 
intresserat av att köpa en viss Smiths-produkt, 
men att han vill se den i drift. Han ber Smiths att 
stå för kostnaderna för honom och fyra kollegor 
så att de kan genomföra ett besök på en Smiths-
anläggning (denna Smiths-anläggning finns i ett 
annat land) för att utvärdera produkten. Vad ska 
Bob göra?

S: Personer som är anställda av statligt ägda 
företag behandlas som myndighetspersoner. Bob 
bör först rådfråga sin chef om begäran är för ett 
legitimt affärsrelaterat ändamål. Om kunden kan 
utvärdera produkten utan att behöva resa, kanske 
begäran inte är legitim. De måste också utvärdera 
om det under omständigheterna är nödvändigt 
att fem anställda från kunden ska besöka 
anläggningen. Om Bob och hans chef, efter att ha 
granskat begäran, anser att begäran är legitim, 
måste de gå genom godkännandeprocessen i  
Smiths policy för inbjudan av statliga 
tjänstepersoner.

muta
  En muta är något av värde som ges för att på ett otillbörligt sätt  
  påverka någons beslut till förmån för den som ger mutan.

  Exempel kan vara: kontanter, gåvor, tjänster, mat, underhållning  
  eller möjligheter.

Vi måste alltid vara försiktiga med att inte erbjuda, ge eller acceptera något 
av värde om det kan anses vara en muta.
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VI RESPEKTERAR VARANDRA, VÄRDESÄTTER OLIKA PERSPEKTIV 
OCH KULTURER OCH AGERAR INKLUDERANDE.

SMITHS FRAMGÅNG BEROR PÅ DE OLIKA PERSPEKTIV SOM VÅRT TEAM TAR 
MED SIG TILL JOBBET VARJE DAG. VÅR ARBETSPLATS RESPEKTERAR OCH 
VÄRDESÄTTER VARJE INDIVID FÖR DERAS MÅNGFALD OCH STÖDER TILL 

FULLO DERAS SÄTT ATT BIDRA.

RESPEKT
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SCENARIO

F: Priya är personaladministratör och ansvarar 
för anställningar på sin lokala anläggning, och 
hon har intervjuat flera skickliga sökande för ett 
nytt jobb. En av de sökande kommer från Priyas 
hemland och hemregion. Eftersom alla sökande 
har liknande kvalifikationer, är det då ett problem 
om Priya beslutar att erbjuda jobbet till sökanden 
från hennes hemland just för att sökanden 
kommer från hennes hemland och hemregion?

S: Ja. Det är ett brott mot Smiths policy att basera 
anställningsbeslut på var en person kommer 
ifrån. Priya bör bara överväga de saker som 
speglar sökandens lämplighet för rollen, såsom 
erfarenhet och tekniska färdigheter.

RESPEKT
VI RESPEKTERAR VARANDRA, VÄRDESÄTTER OLIKA 
PERSPEKTIV OCH KULTURER OCH AGERAR INKLUDERANDE.

Smiths framgång beror på de olika perspektiv som vårt team tar med sig till 
jobbet varje dag. Vår arbetsplats respekterar och värdesätter varje individ för 
deras mångfald och stöder till fullo deras sätt att bidra.

Smiths framgång beror på de olika perspektiv som våra team kommer med till jobbet 
varje dag. Vår arbetsplats respekterar och värdesätter alla anställda och stöder varje 
individ för deras mångfald i kön, ras, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, 
religion, ålder, kulturell bakgrund, livserfarenheter, tankar och idéer.

Vi behandlar varandra med respekt
Smiths uppnår framgång genom mångfald, respekt för varandra och att arbeta 
som ett team. Lagarbete är viktigt för oss alla för att nå våra mål, och nyckeln 
till lagarbete är ömsesidig respekt och förtroende. Vi måste göra vårt bästa för 
att lyssna på varandra, vara medvetna om hur våra ord och handlingar påverkar 
andra och inte göra uttalanden eller oönskade observationer om andra som kan 
orsaka kränkningar. Vi måste behandla alla rättvist och ärligt och vara öppna för 
nya idéer och sätt att göra saker på.

Vi värdesätter mångfald och inkludering
Vår styrka och framgång kommer från mångfalden i tanke, tillvägagångssätt, 
erfarenhet och perspektiv som vi alla bidrar med. Denna mångfald speglar de 
olika bakgrunder och kulturer som vi kommer ifrån. Att värdesätta och stödja 
dessa skillnader genom att tillhandahålla en inkluderande arbetsmiljö för våra 
kollegor, kunder och affärspartners är ett av våra viktigaste ansvarsområden. Det 
är av enormt värde för Smiths.

DISKRIMINERING
Vi tar alla anställningsrelaterade beslut 
baserat på meriter. Vi diskriminerar 
aldrig baserat på följande:

• Ålder
• Funktionsnedsättning
• Etnicitet
• Kön
• Hälsoproblem

• Nationellt ursprung
• Ras
• Religion
• Sexuell läggning
• Veteranstatus
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Vi tolererar inte mobbning eller trakasserier
Vi deltar inte i eller tolererar någon form av mobbning eller trakasserier, vare 
sig fysiska eller verbala. Respekt för varandra innebär att vi bryr oss om hur vi 
behandlar och kommunicerar med varandra. Under interaktioner ska vi överväga 
hur medarbetare, partners och kunder uppfattar eller känner för vad du gör och 
säger. Tänk på att vi ofta kommer från olika bakgrunder och att vi kan ha olika 
perspektiv.

Vi rapporterar omedelbart alla situationer med trakasserier till vår chef, lokala 
personalavdelning eller via Speak Out-linjen.

trakasserier
  Trakasserier är oönskat beteende och språk som kränker,  
  förnedrar eller hotar en annan person och skapar en fientlig eller  
  stötande arbetsmiljö.

  Exempel på trakasserier kan inkludera oönskade sexuella närmanden,  
  oönskade kommentarer eller skämt, eller hot av något slag.

Vi respekterar mänskliga rättigheter
Vi bedriver vår verksamhet för att vara framgångsrika, men aldrig på bekostnad 
av mänskliga rättigheter eller rättvisa arbetsmetoder. I vår verksamhet, eller i 
vår leveranskedja, varken tillåter, tolererar eller har vi överseende med vanor 
och beteenden förknippade med modernt slaveri eller som kränker mänskliga 
rättigheter.

Anställda tvingas aldrig arbeta eller uppmanas att arbeta timmar som överstiger 
det högsta tillåtna enligt lokal lag eller, om mindre, enligt Smiths policy. Vi uppfyller 
alltid arbetsnormer som fastställts av lokala lagar (inklusive de som gäller löner, 
förmåner, tillåten ledighet och arbetsförhållanden). Där Smiths policyer inför högre 
standarder än minimireglerna uppfyller vi alltid dessa högre standarder.

Se vår policy för mänskliga rättigheter för mer information.

SCENARIO

F: Francis har märkt att hans chef ofta gör 
olämpliga kommentarer till kvinnliga kollegor. 
Francis är inte säker på om hans kollegor 
är förolämpade eller om denna fråga har 
rapporterats, så han rapporterar inte beteendet.  
Är detta okej?

S: Nej. Francis bör rapportera alla beteenden som 
han tror bryter mot Smiths kod, oavsett om han 
tror att någon är förolämpad eller inte och oavsett 
om han tror att någon annan har rapporterat 
uppförandet eller inte. Vi har alla en skyldighet 
att rapportera potentiella överträdelser av koden 
till chefen, lokala personalresurser eller på annat 
sätt, till exempel via Speak Out-linjen.

SCENARIO

F: Wang skulle skicka en anställds personuppgifter 
till en ny sjukförsäkringsleverantör när han insåg 
att han hade skickat uppgifterna till fel mottagare, 
en tidigare försäkringsleverantör. När han mailade 
mottagaren fick han inget omedelbart svar. 
Eftersom mottagaren är försäkringsgivare, är det 
okej om han väntar lite och ser om han får något 
svar?

S: Nej. Vi måste omedelbart rapportera sådana 
överträdelser till Smiths-koncernens juridiska 
avdelning. Om du har några frågor om den 
här proceduren, konsultera uppförandekoden 
gällande dataskydd eller fråga etik- och 
efterlevnadskontoret.
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RESPEKT

Vi respekterar integritet
Vi respekterar våra anställdas och alla andra personers rättigheter när det 
gäller personuppgifter. Smiths samlar endast in och använder personuppgifter 
för lagliga och lämpliga ändamål (till exempel för att administrera förhållandet 
arbetsgivaren/arbetstagare) och, om så krävs, med individens samtycke.
 
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att alla data hålls säkra och inte kan 
nås av någon som inte är auktoriserad.
 
När personuppgifter överförs till en tredjepartsleverantör (till exempel till 
leverantören av Smiths lönetjänster) kontrollerar vi att den tredje parten 
bibehåller nödvändiga kontroller för att säkra personuppgifter. För mer 
information om Smiths strategi för skydd av individers personuppgifter, se Smiths 
uppförandekod gällande dataskydd.

Vi respekterar våra partners egendom
Precis som vi skyddar Smiths tillgångar och egendom, måste vi också skydda 
information, immateriell egendom och andra tillgångar som tillhör våra 
affärspartners och andra tredje parter. Vi lämnar aldrig ut någon icke-offentlig 
information (inklusive personuppgifter om partneranställda) till någon annan 
tredje part förutom vad som har godkänts av vår partner. Konfidentiell information 
delas endast med dem som behöver den för att utföra sina jobb. Vi visar också 
respekt för hur vi använder våra partners övriga egendom, inklusive deras 
utrustning som kan finnas i vår ägo.
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• Vi respekterar de anställdas rättigheter  
 till att gå med eller inte gå med i en  
 fackförening eller annan organisation för  
 arbetstagarrepresentanter.
 
• Vi använder inte och tolererar inte  
 barnarbete, vilket vi definierar som alla  
 under 16 år.

• Vi konfiskerar aldrig eller undanhåller  
 pass eller andra identitetshandlingar från  
 anställda (inklusive kontraktsarbetare).

• Vi tolererar inte hård eller omänsklig  
 behandling av någon som arbetar på  
 Smiths.

• Vi förväntar oss också att våra  
 affärspartners, inklusive kunder,  
 leverantörer och alla tredje parter som  
 vi har ett affärsförhållande med, fungerar  
 enligt våra standarder.

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.11%20Smiths%20Data%20Protection%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.11%20Smiths%20Data%20Protection%20Code%20of%20Conduct.pdf


VI HÅLLER VÅRA ÅTAGANDEN.

VI VISAR VÅRT ENGAGEMANG FÖR VARANDRA OCH FÖR SMITHS VARJE DAG GENOM 
ATT TA ANSVAR FÖR VÅRA HANDLINGAR OCH HÅLLA VÅRA LÖFTEN.

ÄGANDE
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ÄGANDE
VI HÅLLER VÅRA ÅTAGANDEN

Vi visar vårt engagemang för varandra och för Smiths varje dag genom att ta 
ansvar för våra handlingar och hålla våra löften.

Vi arbetar på ett säkert sätt
Vi strävar efter de högsta standarderna när det kommer till säkerhet, trygghet 
och att upprätthålla vår miljö. Ingenting vi gör är viktigare än att visa respekt för 
varandra genom att upprätthålla säkra arbetsmiljöer och främja säkra metoder. 
Vi följer alltid alla våra hälso-, säkerhets- och miljöpolicyer och procedurer och 
tillämpliga lagar.

Se våra grundläggande beteenden för mer information.

Vi skyddar Smiths tillgångar
Smiths tillgångar är de slutprodukter vi tillverkar, verktygen som vi använder i 
vår verksamhet (t.ex. våra maskiner, verktyg, kontors- och IT-utrustning) och den 
information och data som vi skapar, samlar in, lagrar och hanterar för oss själva 
och för våra partners, leverantörer och kunder för att konkurrera och lyckas som 
företag.
 
Vi har alla en skyldighet att skydda dessa tillgångar och ta hand om produkter, 
verktyg, information och data som vi skapar, använder eller som har utfärdats till 
oss.

Vi bör i synnerhet vara engagerade i att skydda informationsteknologin som vi 
använder för att leverera våra produkter och tjänster när vi anammar ny teknik 
och levererar förbättrade tekniska framsteg till våra kunder. Detta inkluderar våra 
IT-tillgångar, såsom våra datorer och mobila enheter, och även Smiths-nätverket 
där vi lagrar vår konfidentiella information och uppgifterna från våra partners, 
leverantörer och kunder.

Vi är vaksamma när vi använder IT-tillgångar för att skydda dem mot virus och 
annan skadlig kod. Vi är också försiktiga när vi skapar, samlar in, lagrar och/eller 
hanterar data för att förhindra att den nås utan vår auktorisering eller försvinner 
eller förstörs av misstag.

Alla förväntas följa våra policyer för informationsteknologi, som inkluderar vår 
policy för Godkänd användning. Den senaste versionen av dessa policyer finns på 
webbplatsen för Smiths-koncernens policyer. Varje anställd förväntas också följa 
de kontroller som införts av vårt affärsinformationsteam (t.ex. att ändra lösenord 
och godkänna systemuppdateringar) för att göra det möjligt för Smiths att skydda 
sina IT-tillgångar. Vi är alla ansvariga för att läsa och följa riktlinjerna för säkerhet 
inom informationsteknik (inklusive starkt lösenordsskydd) som utfärdas av vårt 
affärsinformationsteam och görs tillgängliga på sajten för Smiths informations- 
och cybersäkerhet.

Se våra policyer för dataskydd och sekretess för mer information.

TILLGÅNGAR
Några av tillgångarna vi måste skydda 
inkluderar:

DATA OCH NÄTVERK
Exempel på data som vi måste se till att 
skydda på ett korrekt sätt inkluderar:

• Faciliteter
• Fordon
• Kundinformation
• Immateriella rättigheter
• Kommunikationsutrustning
• Affärsprocesser
• Kontorsmaterial
• Konfidentiella uppgifter
• Företagsstrategier eller planer
• Informationsteknisk utrustning
• Programvara
• Övrig företagsutrustning och material

• Anställdas uppgifter
• Marknadsföringsstrategier
• Information om IT-system
• Tekniska ritningar
• Kunddata
• Kostnader
• Programvara
• Kundspecifikationer
• Finansiell data
• Teknisk data
• Affärsplaner
• Prisinformation
• Designinformation 
• Budinformation
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KOM IHÅG ATT:
• Regelbundet ändra lösenord

• Endast begära åtkomst till data från säkra  
 företagssystem

• Aldrig titta på företags-, partner- eller  
 kunddata för icke-affärsändamål

https://online.smiths.com/functions-and-policies/ehs/Documents/Cardinal%20Behaviours/Smiths%20Cardinal%20Behaviours_EN.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Pages/default.aspx
https://online.smiths.com/bis/portal/securityawareness/Information-Security/Pages/Information-Security.aspx
https://online.smiths.com/bis/portal/securityawareness/Information-Security/Pages/Information-Security.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.07%20Data%20Protection%20and%20Privacy%20-%20Internal_ENG.pdf


Vi handlar inte med insiderinformation
Vi köper aldrig eller uppmuntrar andra att handla Smiths-aktier när vi sitter på 
insiderinformation. Vi köper, säljer eller uppmuntrar aldrig andra att köpa eller 
sälja aktier i ett annat företag, till exempel en kund eller partner, när vi sitter på 
insiderinformation om det företaget. Vi delar aldrig icke-offentlig, konfidentiell 
information eller insiderinformation i vardaglig konversation, även om vi inte tänker 
eller förväntar oss att tjäna pengar till oss själva eller andra.

Handboken för policy och procedurer gällande utlämnanden beskriver hur vi 
kontrollerar insiderinformation. Du bör också läsa policyn för aktiehandel.

Om du har några frågor angående insiderinformation ska du kontakta Smiths 
koncernsekretariat.

Vi för korrekta register
Smiths sköter bokföring och håller register för att kunna driva sin verksamhet 
på ett korrekt sätt och för att uppfylla lagkrav. Vi har en skyldighet att förse våra 
intressenter med uppdaterad, korrekt och fullständig information i rätt tid. Vi 
måste se till att våra register alltid korrekt återspeglar vår affärsverksamhet 
och följer Smiths gällande policyer och rutiner. Om du känner till felaktiga eller 
ofullständiga poster, eller om du vill veta hur länge en post ska bevaras, ska du 
kontakta din chef eller Smiths-koncernens juridiska avdelning.

Vi tar skyldigheten att betala skatt på stort allvar
Vi betalar alla skatter när och var som helst där det krävs. Vi kommer under inga 
omständigheter att medvetet hjälpa andra att undvika skatter och vi tolererar inte 
heller affärspartners som gör det. Skatteflykt inbegriper att på ett medvetet och 
oärligt sätt undvika eller betala för lite skatt. 

Vi underlättar inte för andras skatteflykt genom att vidta avsiktliga åtgärder för 
att hjälpa dem, inklusive att ”blunda” för något, och vi är heller inte medvetet 
inblandade i skatteflykt någonstans i världen. Se policy för icke-underlättande av 
skatteflykt.

insiderinformation
  Insiderinformation innefattar all information som inte har  
  offentliggjorts och som kan påverka en rimlig investerares  
  investeringsbeslut eller som kan ha en betydande inverkan på  
  företagets aktiekurs.

SCENARIO

F: Justine är ute och reser och när hon anländer 
till sitt hotell inser hon att hennes bärbara batteri 
håller på att ta slut. Hon har inte sin strömadapter 
med sig. I stället för att vänta tills hon kan byta 
ut adaptern eller ladda batteriet, bestämmer hon 
sig för att spara ett konfidentiellt dokument på 
en flash-enhet och skicka det från sitt personliga 
e-postkonto från en dator som finns i hotellets 
affärscenter. Är detta okej?

S: Nej. Justine får inte använda ett personligt 
e-postkonto för att skicka konfidentiell 
affärsinformation – eller för att bedriva Smiths-
affärer.

SCENARIO

F: En utländsk kund kontaktar Bob (en 
försäljningsrepresentant för Smiths) gällande 
en stor order. Efter att en överenskommelse om 
pris och betalningsvillkor har gjorts ber kunden 
Bob att se till att den kommersiella fakturan 
innehåller ett lägre pris än det avtalade priset. 
Vad ska Bob göra?

S: Bob får inte gå med på detta. Importtullar 
bedöms utifrån värdet på de importerade varorna 
och kunden vill kanske på ett bedrägligt sätt 
minska dessa tullar. Om kunden på ett oärligt sätt 
undviker skyldigheter med Smiths kunskap kan 
Smiths hållas straffrättsligt ansvarigt. Bob måste 
rapportera ärendet till den juridiska avdelningen.

SCENARIO

F: Sandra (en säljchef för Smiths Detection) 
förhandlar om ett agentavtal med en kommersiell 
agent i Kazakstan. Agenten ber om att få sin 
provision utbetalad till ett bankkonto i Schweiz. 
Ska Sandra gå med på detta?

S: Nej, det ska hon inte göra. Detta kan vara 
ett försök från agenten att undvika skatter 
i Kazakstan. Smiths skulle kunna hållas 
straffrättsligt ansvariga för att ha hjälpt 
agenten att undvika skatt. I det här fallet måste 
Sandra rapportera problemet till den juridiska 
avdelningen.
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
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VI ÄR UPPSKATTADE OCH BETRODDA PARTNERS I ALLT VI GÖR.

VI TILLHANDAHÅLLER VÄRDE TILL VÅRA KUNDER GENOM KVALITETEN PÅ VÅRA 
PRODUKTER OCH TJÄNSTER OCH ALDRIG GENOM ANVÄNDNING AV ORÄTTVISA, 

KORRUPTA ELLER OLAGLIGA METODER.

KUNDFOKUS
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GÅVOR, MÅLTIDER OCH 
GÄSTVÄNLIGHET

KUNDFOKUS
VI ÄR UPPSKATTADE OCH BETRODDA PARTNERS I ALLT  
VI GÖR

Vi tillhandahåller värde till våra kunder genom kvaliteten på våra produkter 
och tjänster och aldrig genom användning av orättvisa, korrupta eller olagliga 
metoder.

Vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar
Att ta ägande innebär att kommunicera ärligt med kunderna och förse dem 
med produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar deras förväntningar. 
Vi strävar också efter att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller de 
högsta kvalitetsstandarderna. En del av ett starkt kundfokus är att ha kvalitet som 
ett primärt mål och ständigt sträva efter att bli bättre.

Vi håller våra affärspartners till våra standarder och behandlar dem rättvist
Vi förväntar oss att alla tredje parter vi arbetar med delar vårt engagemang för 
integritet genom att följa lagen, principerna i vår kod och agera på ett etiskt sätt. 
Vi behandlar våra leverantörer och andra tredje parter rättvist och håller våra 
åtaganden gentemot dem. Vi arbetar med våra partners för att leverera kvalitet 
och värde till våra kunder.

Vi ger och tar emot gåvor, måltider och annan gästvänlighet på ett  
ansvarsfullt sätt
Vi vet att våra partners och kunder ibland vill utbyta gåvor, äta måltider 
tillsammans och njuta av annan gästvänlighet. Att göra det är tillåtet så länge 
det följer vår policy för gåvor, måltider och gästvänlighet, är rimlig och inte är 
tänkt att på ett otillbörligt sätt påverka våra eller våra kunders och affärspartners 
beslut.
 
Innan vi ger eller tar emot gåvor eller gästvänlighet måste vi kontrollera att de 
är tillåtna enligt våra kunders eller affärspartners policyer. Vi måste också vara 
säkra på att utbyte av gåvor, betalning för måltider eller gästvänlighet följer lokala 
lagar. I vissa länder är det olagligt för statligt anställda att acceptera någon form 
av gåva eller något av värde.

Vidare måste alla gåvor, måltider eller gästvänlighet som ges till vårdpersonal 
överensstämma med bestämmelserna i Smiths medicinska policy för 
interaktioner med vårdpersonal.

Se vår policy för gåvor, måltider och gästvänlighet för mer information.

• Gåvor, måltider och gästvänlighet måste  
 kostnadsföras exakt och lämpligt och  
 redovisas och registreras i gåvoregistret  
 där policyn så kräver.

• Vi använder också gåvoregistret för att  
 registrera alla gåvor som överskrider de  
 identifierade tröskelvärdena i vår policy för  
 gåvor, måltider och gästvänlighet.

• Vi ger eller tar aldrig emot kontanter eller  
 likvida medel (t.ex. checkar, presentkort,  
 betalkort, vouchers, kuponger och  
 spelmarker).

• Vi varken ger eller tar emot gåvor, måltider  
 eller gästvänlighet som kan ses som  
 mutor.

SCENARIO

F: Joseph deltar i en branschkonferens utanför 
staden fram till fredag och reser hem på lördag. 
En leverantör vars kontrakt är på väg att löpa 
ut har lovat att bjuda Joseph (som kommer att 
vara med i granskningen av kontraktförnyelsen) 
på en dyr golfrunda på en exklusiv golfresort på 
lördagen innan han åker. Är detta okej eftersom 
det kommer att ske under Josefs lediga tid?

S: Nej. Vi måste till och med undvika att det 
kan se ut som en potentiell påverkan och aldrig 
acceptera överdådig underhållning under 
sådana omständigheter. Om du är osäker på 
om det är rimligt att ta emot eller ge en gåva 
eller underhållning ska du konsultera vår policy 
för gåvor, måltider och gästvänlighet eller 
söka vägledning från din chef eller etik- och 
efterlevnadskontoret.
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SCENARIO

F: Sandra har en kund som hon misstänker 
kanske kommer köpa en produkt och sedan 
skicka till ett sanktionerat land. Kunden insisterar 
på att produkten är avsedd för slutanvändning i 
ett land som inte är sanktionerat, men Sandra har 
fortfarande sina misstankar. Hon vill inte irritera 
kunden och tappa affären. Vad ska hon göra?

S: Sandra måste vara säker på att produkten inte 
kommer att hamna i ett sanktionerat land eller 
ett land med ett handelsembargo mot sig utan 
att produkten har rätt godkännande eller licenser 
– även om det innebär att riskera att tappa 
affären med kunden. Sandra borde kontakta sin 
handelsansvarige för att få hjälp med att förstå 
vilka alternativ hon har. Hon borde även läsa vår 
policy om export- och importkontroller.

SCENARIO

F: Rahul har precis fått en skyndsam beställning 
från en långvarig kund av en produkt som han 
är orolig för kan behöva en exportlicens. Han vet 
av tidigare erfarenhet att det ibland kan ta flera 
veckor att få en licens. Han är också ganska 
säker på att ingen skulle märka om produkterna 
skickades utan licens. Kunden har varit en bra 
kund hos Smiths i flera år men är känd för att inte 
acceptera förseningar. Ska han ta risken?

S: Absolut inte. Det finns betydande påföljder 
som kan drabba både Rahul och Smiths vid brott 
mot exportlagar. Rahul har ett ansvar gentemot 
Smiths och kunden att göra det korrekta varje 
gång och skaffa alla nödvändiga exportlicenser. 
Om han har några frågor ska han ställa dem till 
en handelsansvarig eller teamet för internationell 
handel på Smiths-koncernens juridiska avdelning 
och dessutom läsa policyn om export- och 
importkontroller Policy.

Vi följer handelsregler och restriktioner
Som ett internationellt företag levererar vi våra produkter och tjänster runt om i 
världen. Vi måste följa alla tillämpliga export- och importkontroller, ekonomiska 
sanktioner, anti-bojkott och andra handelslagar, förordningar, policyer och 
förfaranden. Detta gäller vart vi än arbetar och oavsett när vi köper, säljer eller 
överför produkter, tjänster, teknik och programvara.

Vissa länder, individer och organisationer är föremål för sanktioner och 
embargon. Att sälja till dem utan lämpliga licenser skulle bryta mot lagen 
och få allvarliga konsekvenser för Smiths och för de inblandade individerna. 
För att säkerställa att vi följer lagen måste vi alltid känna till våra kunder och 
slutdestinationen för våra produkter och genomföra kontroller för att se till att vi 
inte säljer till någon som är svartlistad.
 
Handelsregler och begränsningar kan vara mycket komplicerade och de 
förändras med tiden. Om vi någonsin har några frågor eller funderingar bör vi 
fråga Smiths handelsansvarige eller teamet för internationell handel i Smiths-
koncernens juridiska avdelning.

Mer information finns i vår policy för export- och importkontroll.

Vi följer reglerna för offentlig upphandling 
Vi är uppskattade partners för våra statliga kunder eftersom vi följer alla regler 
och policyer för offentlig upphandling. De av oss som är ansvariga för relationer 
med statliga kunder måste känna till de lagar och regler som gäller för att göra 
affärer med staten och vara särskilt noga med att se till att vi uppfyller alla krav. 
Vi tillhandahåller alltid korrekt och fullständig information till våra statliga kunder. 
Om vi någonsin har några frågor eller funderingar måste vi prata med Smiths-
koncernens juridiska avdelning.
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VI LÄR OSS OCH FÖRNYAR TILLSAMMANS FÖR ATT LEVERERA SPETSKOMPETENS 
OCH FÖR ATT VINNA.

VI VINNER GENOM INNOVATION, HÅRT ARBETE OCH ENGAGEMANG. 
MEN EN DEL AV VÅR PASSION ÄR ATT LYCKAS SAMTIDIGT SOM VI GER TILLBAKA.

PASSION
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PASSION
VI LÄR OSS OCH FÖRNYAR TILLSAMMANS  
FÖR ATT LEVERERA SPETSKOMPETENS OCH VINNA

Vi vinner genom innovation, hårt arbete och engagemang. Men en del av vår 
passion är att lyckas samtidigt som vi ger tillbaka.

Vi skyddar vår miljö
Vi brinner för att skydda vår miljö. Vi försöker minimera vårt miljöavtryck och 
minskar, återanvänder, reparerar och återvinner där det är möjligt.
 
Vi bedriver lämplig politisk aktivitet
Vi inser vikten av att Smiths samarbetar direkt med regeringar och indirekt 
genom branschorganisationer och andra branschorgan gällande ämnen som är 
intressanta för Smiths. Direkta interaktioner med regeringar eller myndigheter 
bör diskuteras med vårt team för statliga relationer. Som individer får vi inte delta 
i politiska aktiviteter på Smiths vägnar, eller koppla Smiths till någon politisk 
aktivitet, parti eller kandidatur.

Vi stöder våra samhällen
Smiths är stolta över att bidra till de samhällen där vi verkar. Förutom att 
tillhandahålla sysselsättningsmöjligheter och spela en fördelaktig roll i lokala 
ekonomier, är vi glada att stödja samhällsengagemang genom välgörenhet, 
volontärarbete och utbildningsinitiativ.
 
Vi stöder utvalda välgörenhetsorganisationer och organisationer som förbättrar 
människors välbefinnande genom förbättrad utbildning, hälsa och välfärd eller 
miljö. Detta stöd fokuseras främst på projekt som är lokala för vår verksamhet 
eller kopplade till de branscher där vi finns.

Vi gör vårt jobb med passion
Vi förstår att vi har en viktig roll att spela inom Smiths, och vi gör vårt bästa varje 
dag för att möta eller överträffa förväntningarna.

Vi respekterar Smiths rykte
Vi uppträder aldrig eller beter oss på ett sätt som kan skada Smiths rykte.

När vi använder sociala medier gör vi det på ett ansvarsfullt sätt. Smiths policy 
för sociala medier beskriver våra krav för att använda sociala medier under 
omständigheter där vi avser att publicera material som rör Smiths eller där det 
framgår tydligt av vår publicering att vi är Smiths-anställda.

Om vi kontaktas av media eller av investerare ska vi aldrig, såvida vi inte har 
rätt att tala på Smiths vägnar, svara på frågor eller svara på förfrågningar 
om information. Vi måste omedelbart skicka frågorna och förfrågningarna 
om information vidare till Smiths chef för investerarrelationer eller 
kommunikationsteamet på avdelnings- eller koncernnivå.
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ANVÄND VÅRA RESURSER FÖR 
ATT RAPPORTERA PROBLEM OCH 
FRÅGOR
Vi ställer frågor och rapporterar problem
Vi gör det rätta, varje gång, inte bara när det är bekvämt. Att veta vad som är det 
rätta är dock inte alltid självklart. Om vi ser något som inte känns rätt – som inte 
överensstämmer med denna kod eller våra värderingar – måste vi omedelbart 
säga till. Det är därför vi har tillgängliga resurser för att rapportera problem, ta 
itu med frågor och undersöka problem. Genom att säga till kan vi undvika att 
Smiths och våra kollegor far illa. Smiths ledning är fast besluten om att se till att 
alla som tar upp problem inte drabbas av någon form av repressalie och att alla 
rapporter undersöks grundligt.

När du kontaktar någon av rapporteringsresurserna kommer dina rapporter 
att behandlas konfidentiellt i den mån det är möjligt, och företaget kommer att 
behandla alla frågor eller problem som du rapporterar snabbt och korrekt. 
 
Alla rapporter undersöks och löses på lämpligt sätt baserat på omständigheterna 
och den tillgängliga informationen.

Kom också ihåg att vi alltid kan ställa frågor och rapportera problem utan rädsla 
för repressalier. Om du känner att du har blivit utsatt för repressalier eller är 
medveten om att möjliga repressalier har inträffat, bör du omedelbart kontakta 
Smiths etik- och efterlevnadskontor.

RAPPORTERA OCH  
STÄLLA FRÅGOR
Kom ihåg att vår första supportinstans 
är vår chef. Chefer och medlemmar 
i lokala ledningsgrupper ska hålla 
en öppen dörr-policy och bör vara en 
värdefull resurs för att svara på frågor 
eller ge stöd.

Dessutom har vi flera andra vägar att 
söka svar på eller rapportera problem:

• Lokala personalavdelningar
• Personalchefer på avdelningsnivå
• Smiths-koncernen juridiska avdelning
• Etik- och efterlevnadskontoret
• Speak Out-linjen (speakout@smiths.com)

Du kan rapportera ett etiskt problem 
anonymt via Speak Out-linjen.
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