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FÖRTROENDE
ÄR GRUNDEN FÖR VÅR
VERKSAMHET

BETYDELSEN AV ATT VARA
ETT ANSVARSTAGANDE
FÖRETAG

När Saab bildades år 1937 var det följden av
ett beslut av Sveriges regering att utveckla
landets försvarsförmåga. Verksamheten var
inledningsvis fokuserad på flyg och hade det
svenska flygvapnet som enda kund. Mycket
har hänt sedan dess och idag är Saab ett
börsnoterat försvars- och säkerhetsföretag
med verksamhet och kunder över hela
världen.
Gemensamt för alla Saabs affärer är att de
bygger på förtroende och långsiktighet.
Det kräver att verksamheten bedrivs ansvars
fullt och hållbart. Därför är ansvarsfulla
affärer och hållbart företagande frågor som
har en given plats på styrelsens agenda.
Saabs Code of Conduct utgör en sammanfattning av de principer som ska vara
styrande för vår verksamhet. De har sin

grund i universella värden som integritet,
öppenhet och ansvarstagande.
Genom att följa dessa säkerställer vi att
Saabs verksamhet präglas av god affärsetik
och bedrivs med respekt för andra och
med värnande om en hållbar utveckling.
Saabs Code of Conduct är fastställd av
styrelsen och ansvaret för att efterleva den
åvilar oss alla. Det är bara så vi kan förtjäna
det förtroende som utgör grunden för vår
verksamhet.

Marcus Wallenberg
Styrelsens ordförande, Saab AB
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I ett globalt samhälle fyller företagen en
viktig funktion när det handlar om att skapa
hållbarhet och göra affärer på etiskt riktigt
sätt. Saab stöder detta arbete och vi deltar
aktivt i olika internationella organisationer
som främjar den utvecklingen.
Att Saab är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten, tar hänsyn till miljön, föregår med
gott exempel när vi bemöter varandra och
våra affärspartners samt att vi alltid respekterar gällande lagar och regler där vi har
verksamhet.
Saab är beroende av både den internationella
marknaden och av stödet från våra inhemska
kunder. För att vara framgångsrika måste
vi vara, och uppfattas som, en pålitlig
samarbetspartner för våra kunder, oavsett
var de befinner sig i världen. Som vår ord
förande utrycker det: förtroende är grunden
för vår verksamhet.
Vi måste även ha möjlighet att rekrytera de
mest kompetenta personerna och de bästa
resurserna för att behålla vår ställning
som ett världsledande teknikföretag med
internationell verksamhet. Det kräver att vi
aktivt arbetar med hållbar utveckling och
integritet. Saab ska vara ett företag som vi är
stolta över att vara en del av.

Sist men inte minst får det inte råda några
tvivel bland våra aktieägare och andra
intressenter om att vi tillämpar högt ställda
krav för vår affärsintegritet och att vi eftersträvar ett hållbart samhälle.
Den Code of Conduct du nu läser anger
Saabs etiska riktlinjer inom en rad områden.
Alla medarbetare ska vara väl förtrogna
med och följa dessa riktlinjer. De utgör de
övergripande principerna för ett ramverk
och kompletteras med mer detaljerade regler
och föreskrifter för specifika områden.
Alla vi som arbetar på Saab har ett eget
ansvar för att bevara och upprätthålla Saabs
rykte som ett ansvarstagande företag.
Jag strävar efter att upprätthålla en arbetsmiljö där du känner att du kan ta upp frågor
och problem utan rädsla för repressalier. Det
ska gälla på alla nivåer inom företaget.
Vi är vad vi gör.

Micael Johansson
Vd och koncernchef, Saab AB
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1. INLEDNING
Varför har vi en Code of Conduct?

Saab verkar på den internationella mark
naden och som Saabmedarbetare företräder
vi Saabs varumärke i vårt dagliga arbete.
Vår vision och våra värderingar kan bara
uppfyllas om var och en i sin roll represent
erar Saab på ett sätt som motsvarar högt
ställda etiska krav. På så sätt vinner vi
respekt på marknaden och i de länder där
vi verkar och skapar samtidigt ett attraktivt
företag att arbeta i.
En av Saabs grundläggande värderingar
är Förtroende. Med det menar vi att vi är
ärliga, pålitliga och att vi håller det vi lovar.
Genom att följa riktlinjerna och principerna
i Code of Conduct visar vi i praktiken vad
denna värdering innebär för företaget och
för oss som medarbetare.

Som komplement till Code of Conduct finns
mer detaljerade regler och föreskrifter för
specifika områden. Som Saabmedarbetare
måste vi själva bedöma när vi bör gå vidare i
Saabs globala ledningssystem (GMS) för att
få mer information om dessa regler.
Regler och föreskrifter finns under varje
avsnitt av Code of Conduct på Saabnet.
Företagets åtaganden

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

Vad omfattas av Code of Conduct?

Saabs Code of Conduct bygger på de tio
principerna i FN:s Global Compact och är
en sammanfattning av de riktlinjer och
principer som samtliga medarbetare för
väntas följa. Den tar däremot inte upp alla
aspekter av handlande. Det kommer alltid
att finnas områden som kräver att du som
individ använder ditt eget goda omdöme.
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Be om råd

Du kommer oundvikligen att ställas inför
komplicerade situationer där du tycker att
Code of Conduct eller det globala lednings
systemet (GMS) inte ger några tydliga svar.
I dessa fall bör du diskutera frågan med din
närmaste chef eller vända dig till koncernstab juridik för råd.

2. REGELVERK
Vi följer lagar och regler

Saab bedriver verksamhet i ett antal olika
rättssystem och finns representerat i ännu
fler. Vi måste känna till och följa lokala lagar
och regler i de länder där vi finns etablerade
eller har verksamhet. Om dessa är mindre
restriktiva än vår egen standard ska vi alltid
tillämpa Saabs standard, såvida det inte
finns andra instruktioner.

Vi följer bestämmelser om kontroll
av försvarsmaterialexport

Eftersom Saab har verksamhet inom försvarsoch säkerhetsområdet har vi ett särskilt
ansvar gentemot svenska och utländska
myndigheter. Vi agerar inom ett strikt
reglerat verksamhetsområde. För att vi ska
kunna fortsätta som ett världsledande
företag är det nödvändigt att vi bedriver vår
verksamhet i enlighet med alla erforderliga
tillstånd och licenser, och att vi alltid,
utan undantag, uppfyller de villkor som
ställs på vår verksamhet.
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Vi erbjuder inte gåvor och representation
som är otillbörliga

Rimliga gåvor och sedvanlig representation
är normalt inte ett problem om de lämnas i
rätt syfte, såsom att förevisa Saabs produkter
och tjänster, stärka företagets image eller
etablera goda relationer med viktiga affärs
partners. Vi måste dock vara medvetna om
att även sedvanliga gåvor och normal
representation kan vara olämpligt i samband
med framtida eller pågående förhandlingar
och vi tar alltid hänsyn till våra kunders
integritetsregler.

3. AFFÄRSETIK ÄR NYCKELN
TILL ATT SKAPA FÖRTROENDE
Vi konkurrerar på ett rättvist
och ärligt sätt

Vår utgångspunkt är att affärsverksamhet
bäst främjas av en ordning med fritt företag
ande och fri konkurrens på en marknad
där alla har samma förutsättningar. Denna
ordning skyddas genom konkurrenslag
stiftning. Vi bedriver alltid vår verksamhet
i enlighet med gällande lagstiftning och
föreskrifter som reglerar konkurrens.
Vi förebygger risken för mutor
och korruption

Saab tillämpar nolltolerans i fråga om
korruption. Det innebär att vi inte under
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några omständigheter får vara inblandade i,
uppmuntra eller tolerera mutor. Med mutor
menar vi betalningar eller andra förmåner
till myndighetspersoner eller anställda inom
privat sektor i syfte att få eller behålla affärer
eller vinna andra fördelar.
Vi är medvetna om risken att ersättning
till olika samarbetspartners som verkar på
marknaden kan komma att användas för
otillbörlig påverkan av affärsbeslut. Vi för
hindrar det genom att utveckla och tillämpa
krav och processer i vår verksamhet, som
är i överensstämmelse med ”best practice”
i branschen.

Vi får aldrig erbjuda gåvor eller förmåner
med ett värde, av beskaffenhet eller under
omständigheter, som skulle kunna betraktas
som ett försök att otillbörligen påverka
affärsbeslut eller vinna andra otillbörliga
fördelar.
Öppenhet, transparens och korrekt redovisning av gåvor och representation är
nödvändigt för att visa att vi efterlever dessa
regler.
Vi tar inte emot gåvor och representation
som är otillbörliga

Som Saabmedarbetare måste vi alltid vara,
och uppfattas som, oberoende och professio
nella i vårt affärsumgänge med andra.
Det innebär att vi bara ska acceptera gåvor
och representation som vi erbjuds av andra
om de är rimliga i förhållande till den aktuella
affären, och de ryms inom de gränser som vi
ställer upp för hur vi agerar mot andra.

Om du känner osäkerhet om du kan ta
emot en gåva eller delta i ett evenemang ska
du rådgöra med din chef eller koncernstab
juridik.
Vi undviker intressekonflikter

Vi skiljer alltid på våra personliga intressen
och företagets verksamhet. Beslut av och för
företaget får aldrig påverkas av personliga
önskemål eller relationer.
Intressekonflikter kan uppkomma vid
anställning eller annat uppdragsförhållande
med personer som tidigare varit verksamma
hos en myndighet där frågor som rör Saab
hanteras. Detta får därför aldrig ske utan
att vi säkerställt att anställningen eller
uppdraget inte strider mot lag eller direktiv
som reglerar offentligt anställdas möjlighet
till nytt uppdrag.
Vi ska alltid verka för att minimera risken
för intressekonflikter.
Vi stöder arbetet med att ta fram regel
verk som uppmuntrar etiskt agerande

Som medlem av Aerospace and Defence
Industries of Europe (ASD), stöder vi arbetet
med att ta fram ett korruptionsförebyggande
regelverk genom ”Common Industry
Standards”. Vi stöder även Global Principles
of Business Ethics for the Aerospace and
Defence Industry och arbetet med att främja
dessa principer inom den globala flyg- o
 ch
försvarsindustrin genom IFBEC
(www.ifbec.info).

Gåvor och representation av stort värde,
eller av oetisk eller onormal karaktär ska vi
aldrig ta emot.
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4. VÅRA ARBETSPLATSER
Våra arbetsplatser är säkra

Saab eftersträvar en god arbetsmiljö och
arbetar för att förhindra olyckor, sjukdom
och skador. Vi är alla ansvariga för att värna
om varandras hälsa och säkerhet både
fysiskt och psykiskt, och vi hjälper varandra
att skapa en god arbetsmiljö. Vi tolererar
inte någon form av trakasserier, repressalier,
mobbning eller andra fysiska eller verbala
handlingar av kränkande karaktär.
Mångfald är en förutsättning för en
framgångsrik affärsverksamhet

Vi är övertygade om att en arbetsplats som
kännetecknas av mångfald utgör en bättre
grund för kreativitet och innovation. Inom
Saab arbetar vi aktivt för att öka mångfalden
på alla nivåer eftersom vi är övertygade om
att det är en av förutsättningarna för att
förbli ett framgångsrikt företag.
Diskriminering är förbjuden

Beslut som rör anställning, befordran,
utveckling och ersättning ska bygga på
medarbetarnas kunskap och kompetens i
arbetet. De får inte baseras på irrelevanta
faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet,
religiös åskådning, funktionshinder, sexuell
läggning, facklig tillhörighet eller politisk
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åskådning. I vårt arbete ska vi visa respekt
för alla de individer vi kommer i kontakt
med oavsett olikheter.
Vi värnar rätten att bilda och
verka i fackföreningar

Vi respekterar föreningsfriheten och alla
anställdas rätt att bilda eller gå med i arbets
tagarorganisationer samt rätten för arbets
tagarorganisationer att förhandla kollektivt.
Fackliga företrädare får inte diskrimineras.
Saab ger fackliga företrädare möjlighet
att träffa medlemmar och tillträde till medlemmarnas arbetslokaler.
Vi respekterar privatlivet

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

Vi utvärderar våra antälldas prestationer
utifrån personliga mål kopplade till före
tagets affärsplan och värderingarna i
vår Code of Conduct.
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5. INFORMATION OCH ANVÄNDNING
AV INFORMATIONSMEDIER
Vi skyddar information som
en värdefull tillgång

Informationssystemen är våra
arbetsredskap

Information om företaget är intern eller
konfidentiell, förutsatt att den inte har
offentliggjorts genom årsredovisningar,
pressmeddelanden, produktbeskrivningar,
storytelling eller liknande publika dokument. Vi sprider inte information till personer utanför företaget, såvida det inte finns
affärsrelaterade skäl.

Vi använder informationssystem i arbetet
och som ett sätt att effektivisera våra arbets
processer. Företagets kommunikations
verktyg får aldrig användas i olagliga eller
oetiska syften. Begränsad privat användning
av företagets kommunikationsverktyg är
tillåten, men endast om det gäller personliga
angelägenheter som inte stör arbetet.

Företagsinformation av teknisk, kommersiell eller marknadsföringskaraktär är
särskilt känslig och omfattas av sekretess.
Denna information kan även vara insider
information (se avsnitt 6). Sådan information
ska enbart fördelas till de som har behov
av den i sitt arbete. Saabmedarbetare som
har blivit anförtrodda sådan information
måste vara väl införstådda med sekretess
bestämmelserna och ska alltid värna om
företagets intressen. All information som
hanteras inom Saab ska bedömas utifrån
sitt värde, för att säkerställa att den ges rätt
skyddsnivå. Vi måste vara uppmärksamma
på risken för oavsiktlig spridning av
information, till exempel när vi diskuterar
företagsangelägenheter med kollegor när vi
är på resande fot eller på offentliga platser.

När vi kommunicerar via ett informations
system som är kopplat till företaget, oavsett
metod, representerar vi alltid Saab. Det
innebär att vi ska agera respektfullt och
korrekt och vara medvetna om att våra
meddelanden kan användas i andra syften
än vad som avsetts. Vi hanterar vår egen och
utomståendes konfidentiella information
med försiktighet.
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Vi behandlar information som vi fått från
andra på samma sätt som vi förväntar oss
att de ska behandla information som vi
lämnat ifrån oss, och i enlighet med tillämp
liga sekretessbestämmelser. Vi försöker
inte få tillgång till och tar inte heller emot
konfidentiell information tillhörande andra,
såvida inte informationens ägare har godkänt att den sprids. Konfidentiell informa-

tion som oavsiktligt kommer oss till del får
inte spridas vidare utan ska återsändas till
ägaren. Det är nödvändigt att vi känner till
våra kunders regler för informationsskydd
av säkerhets- eller exportkontrollskäl.
Vi behöver ofta omfattande information om
inköpsplaner och andra uppgifter för att
kunna tillgodose våra kunders behov. Vi får
dock aldrig försöka få tillgång till informa
tion som inte på ett legitimt sätt gjorts tillgänglig, eller bryta mot villkor som reglerar
hur informationen får användas av oss.

Sociala media

Vi är medvetna om att det finns ett stort
externt intresse för Saab och att vårt företag
ofta omnämns och diskuteras i sociala
media.
Vi uppmuntrar våra anställda att interagera
med Saab i sociala media, men vi får aldrig
kommunicera information som inte är
avsedd för offentlig spridning. Vi får inte
heller använda sociala media på ett sätt som
kan skada Saabs varumärke och rykte.
Kommunikation med media

Endast koncernstab kommunikation, eller
av dem utsedda representanter, får uttala sig
på Saabs vägnar i media, vilket även innefattar alla former av sociala media.

11

SAABS CODE OF CONDUCT > 6. SAAB – ETT BÖRSNOTERAT FÖRETAG

SAABS CODE OF CONDUCT > 7. SOCIALT ANSVARSTAGANDE

6. SAAB
– ETT BÖRSNOTERAT FÖRETAG
Vi följer aktiemarknadens regler

Saab är börsnoterat på NASDAQ Stockholm.
Som börsnoterat företag måste Saab och vi
som medarbetare följa alla tillämpliga lagar
och regler på aktiemarknaden så att Saab
alltid åtnjuter aktieägarnas, allmänhetens
och finansmarknadens förtroende.
Vi informerar på ett strukturerat sätt

Vi ska vara korrekta, relevanta och tydliga,
och inte vilseledande, i kommunikationen
med alla intressenter såsom aktieägare och
finansmarknaden. Vi ska ha en aktiv och
ickeselektiv dialog med alla intressenter för
att se till att den bild som förmedlas av Saab
är korrekt.
Information som anses kurspåverkande
delges alla intressenter samtidigt genom
pressmeddelanden.
Endast behöriga talespersoner får uttala sig
på Saabs vägnar och kommentera offentliggjord information.
Insiderinformation får inte missbrukas

Insiderinformation är icke offentliggjord information som kan antas väsentligt påverka
kursen på Saaba ktien och andra finansiella
Saab-instrument. Typiska exempel på in
siderinformation är uppgifter om finansiella
resultat och större beställningar. För att
bevara allmänhetens förtroende för finans

12

marknaden är användningen och hanter
ingen av insiderinformation strikt reglerad.
Nyttjande eller röjande av insiderinforma
tion för egen vinning bryter inte enbart mot
Saabs Code of Conduct, utan kan också utgöra en brottslig handling. Saabmedarbetare
med tillgång till insiderinformation är en
ligt lag förbjudna att handla med Saaba ktier
eller andra värdepapper utgivna av Saab,
eller föranleda någon annan att göra det.
Det är också olagligt att röja insiderinforma
tion för andra personer (inklusive familjemedlemmar och vänner) eller aktörer utanför företaget. Detta gäller alla, oavsett vilken
position man har inom Saab och oberoende
av om man finns med på insiderlistan som
beskrivs nedan.
Röjande av insiderinformation till en annan
Saabmedarbetare får endast ske i den mån
det är nödvändigt och mottagaren ska informeras om att det rör sig om insiderinformation. Ibland råder osäkerhet om information
ska betraktas som insiderinformation. Är du
osäker, kontakta alltid koncernstab juridik
eller Investor Relations.
Saab är skyldigt att ha en lista över anställda
och övriga med tillgång till insiderinformation. Alla som har tillgång till insiderinformation och som inte står med på insiderlistan
ska kontakta sin närmaste chef eller koncern
stab juridik för registrering.

7. SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Socialt engagemang

Saab ska bidra till social utveckling av de
samhällen där vi är verksamma. Detta ökar
omvärldens kunskap och förståelse för vår
verksamhet och kan ge värdefulla erfaren
heter och kontakter för våra anställda.
Sociala engagemang ska vara kopplade till
våra affärer och framförallt genomföras
med hjälp av Saabs medarbetare och teknik.
Våra insatser ska alltid följa Saabs affärs
etiska principer.
Mänskliga rättigheter

Saabs uppfattning är att företag har en
skyldighet att respektera mänskliga rättig
heter. Därför har Saab förbundit sig att följa
FN:s Global Compact som inkluderar två

principer inom området mänskliga rättig
heter. Dessa principer, tillsammans med
dem inom områdena arbetsvillkor, miljö
och antikorruption är integrerade i denna
Code of Conduct och utgör grunden för vår
leverantörskod och våra interna regelverk.
Ansvarsfulla leverantörsled

I kontakten med våra leverantörer ska vi öka
medvetenheten om FN:s Global Compact.
Saab har en leverantörskod som anger vilka
förväntningar vi har på våra leverantörer
avseende mänskliga rättigheter, arbets
villkor, miljö och antikorruption. På så sätt
främjar vi de värderingar Saabs står för,
säkerställer kvalitet och minskar riskerna i
leverantörskedjan.
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8. MILJÖ

9. WHISTLEBLOWING

Vi värnar om miljön
Där vi verkar ska vi också bidra till en
hållbar utveckling. Det innebär att vi ska
minska miljöriskerna och minimera vår
påverkan på miljön. Att värna om miljön är
en naturlig del av Saabs dagliga verksamhet,
och miljökrav är integrerade i vårt verk
samhetssystem. Vi deltar i nationella och
internationella samarbets- och forsknings
projekt för att främja utvecklingen av
miljövänliga teknologier och resurseffektivi
sering.
Kunskap är en viktig faktor för att lyckas
med miljöarbetet. Vi förväntar oss att du
som Saabmedarbetare aktivt söker information om verksamhetens och våra produkters

miljöpåverkan. Du ska också fundera över
hur vi kan minska miljöriskerna och Saabs
miljöpåverkan i alla verksamheter eller
aktiviteter som du kommer i kontakt med.
Våra produkter och system består till stor
del av delsystem och komponenter som
utvecklas och tillverkas av våra partner och
underleverantörer. Det innebär att våra
partner och leverantörer spelar en viktig roll
i vårt miljöarbete. Därför ska vårt sätt att
hantera miljöfrågor återspeglas i våra inköps
processer i form av krav och riktlinjer.

Att rapportera oegentligheter är att
vara lojal mot företagets värderingar
Saabs Code of Conduct är en central del i
skapandet av en koncernövergripande kultur
av ansvarstagande och respekt för Saabs
värderingar. Vi uppmanar dig att rapportera
alla eventuella händelser som du tror strider
mot gällande lag eller vår Code of Conduct.

chef. Om du anser att det inte är lämpligt,
eller om dina uppgifter inte har hanterats på
rätt sätt, kan du rapportera till en högre chef,
närmaste HR-representant, Ethics and
Compliance-funktionen eller Saabs chefsjurist,
eller via Saabs whistleblowing-system.

Oavsett hur rapportering sker kommer
sekretessen att bevaras så långt det är möjligt,
Observera att information som du tillhanda och vi garanterar att dina uppgifter kommer att
håller eller anklagelser som du framför kan få tas på allvar. Ingen ska någonsin diskrimineras
allvarliga konsekvenser för andra medarbetare. eller straffas för att i god tro ha rapporterat
Det är därför angeläget att du endast uppger
misstänkta eller observerade överträdelser av
information som, såvitt du vet, är korrekt.
gällande lag eller av Code of Conduct.
Rapporter som inte kan styrkas kommer inte att
Saab stöder aktivt den som rapporterar
leda till vidare undersökning eller granskning.
misstänkta överträdelser och skyddar person
I första hand ska du rapportera till din närmaste uppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

FN:S GLOBAL COMPACT
FN:s Global Compact är ett strategiskt policy-initiativ för företag som åtagit sig att i sin
verksamhet och strategi tillämpa de tio generellt accepterade principerna inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

MILJÖ

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

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

ARBETSVILLKOR
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PRINCIP 3: Företagen ombeds att upprätthålla
föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva för
handlingar;
PRINCIP 4: avskaffa alla former av tvångsarbete;
PRINCIP 5: avskaffa barnarbete; och
PRINCIP 6: inte diskriminera vid anställning och
yrkesutövning.

ANTI-KORRUPTION
PRINCIP 10: Arbeta mot alla former av korruption,
inklusive utpressning och mutbrott.

Läs mer på www.unglobal.org
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