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‘‘

‘‘

Jeg er lidenskapelig opptatt av arbeidet vi  
utfører, og hvordan vi løser den daglige driften  
av vår virksomhet. På lik linje med mange av dere 
andre, begynte jeg i ManpowerGroup fordi jeg har 
stor tro på vår virksomhet og betydningen av å ha en 
jobb for alle mennesker. Jeg motiveres personlig av 
vårt daglige arbeid, vår integritet og vår ærlighet. 

~Jonas Prising, CEO, ManpowerGroup

The ManpowerGroup Experience
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I mai 2014 fikk jeg den ære av å bli den fjerde CEO i ManpowerGroup siden opprettelsen  

av selskapet i 1948. Jeg fulgte da i fotsporene til utmerkede ledere i dette spesielle selskapet:  

Elmer Winter grunnla selskapet og var en pioner i bemanningsbransjen, Mitchell Fromstein 

overvant en rekke utfordringer og styrket vår organisasjonen internasjonalt, og min forgjenger,  

Jeff Joerres, utviklet oss til det selskapet vi er i dag - med våre mange ulike løsninger.

I løpet av vår innholdsrike historie har en klar visjon vært en rød tråd; nemlig å levere arbeidskraft  

til verden og hjelpe lokalsamfunnene vi er en del av. Arbeidslivet har forandret seg dramatisk siden 

1948, men vår visjon om å utvikle talenter for bedrifter, land og individer har alltid vært like sterk.  

I nesten 70 år, det vil si lengre enn noe annet selskap i bransjen, har ManpowerGroup arbeidet for 

et godt formål. Hver dag bringer vi hundretusener av mennesker sammen til meningsfylt arbeid 

verden rundt og er tro mot vårt mål om å gjøre gode gjerninger til god butikk.

Jeg er lidenskapelig opptatt av arbeidet vi utfører, og hvordan  
vi løser den daglige driften av vår virksomhet. På lik linje med 
mange av dere andre, begynte jeg i ManpowerGroup fordi jeg 
har stor tro på vår virksomhet og betydningen av å ha en jobb 
for alle mennesker. Jeg motiveres personlig av vårt daglige 
arbeid, vår integritet og vår ærlighet. 

En etisk tilnærming til vår forretningsvirksomhet har alltid vært en del av vår DNA, og har gjort at vi 

har bygd et godt omdømme. Et slikt omdømme er kun mulig når våre medarbeidere gjør det lille 

ekstra. Å beholde et slikt omdømme er kun mulig når våre medarbeidere ønsker å opprettholde 

disse høye etiske standardene, og oppnår tillit hos alle våre aksjonærer.

En etisk tilnærming til forretningsvirksomhet er ikke bare viktig for våre leverandører,  

kunder og kandidater, men det betyr også at vi kan tiltrekke og beholde de beste talentene internt. 

Dette er en viktig konkurransefordel for oss; Kunder, prospects, myndigheter, investorer og andre 

aksjonærer ønsker å jobbe med de selskapene som har det beste omdømmet og hvor handling, 

engasjement og redelighet gjenspeiler dette. 

Det er takket være våre 27 000 kollegaer i 80 land verden over, som setter sin ære i å utføre 

arbeidet på en etisk måte, at vi har det mest tillitsvekkende varemerket i vår bransje. Vi har blitt 

kåret til et av verdens mest etiske selskaper av Ethisphere Institute. Dette er en utnevnelse som 

anerkjenner selskaper som gjør mer enn å lage erklæringer om etisk forretningsdrift. Vi omformer 

erklæringene til handling år etter år. Ingen av våre konkurrenter har oppnådd det samme.

Vi har alle plikt til å beskytte og fremme varemerket og arven som ManpowerGroup har bygd  

opp i årenes løp. Dette innebærer å ta de riktige valgene. Derfor er det avgjørende at vi alle sørger 

for at vi er gode ambassadører for selskapet ved å følge ManpowerGroups etiske retningslinjer.  

De etiske retningslinjene gjelder alle ansatte i ManpowerGroup, uansett tittel eller stilling,  

og sikrer at vi opprettholder høyest mulige standard for etisk forretningsskikk.

Ta deg tid til å lese, lære, forstå og følge våre etiske retningslinjener, slik at du handler på en måte 

som er i samsvar med ManpowerGroups verdier. Jeg forventer at alle våre ledere verden over går  

i bresjen og er et godt forbilde for våre kollegaer, ved å omsette våre verdier i handling samt sørge 

for at vi alle bidrar til et trygt, produktivt og godt arbeidsmiljø.

Hvis du vet eller mistenker at noen av de etiske retningslinjene er brutt, må du umiddelbart 

rapportere forholdet. Det er flere måter du kan rapportere brudd på de etiske retningslinjene på. 

Du finner disse på side 37.

Du kan føle deg helt trygg på at vårt selskap har NULLTOLERANSE 
for alle slags hevnaksjoner mot noen som rapporterer et mulig brudd 
på de etiske retningslinjene i god tro, selv om det i etterkant skulle vise 
seg å ikke foreligge noe brudd.

Dette er et flott selskap, og vår viktigste ressurs er de ansatte.  

Takk for at du bidrar til at vi opprettholder vår høye etiske standard.      

Jonas Prising 

CEO, ManpowerGroup

Til alle ManpowerGroup-
kollegaer verden over 
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Vår historie  
I mer enn 60 år har ManpowerGroup bygget opp en forretningskultur basert på pålitelighet, integritet 

og ansvarlighet. En detaljert tidslinje og beskrivelse av de mange milepælene gjennom selskapets 

historie fra 1948 til i dag er tilgjengelig på http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.

Våre verdier 
Personlig 
Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv. Vi respekterer mennesker som 
enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål.

Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.

Vi anerkjenner alles bidrag til vår suksess – våre ansatte, kunder og kandidater. Vi oppmuntrer og 
belønner prestasjoner. 

Kompetent  
Vi deler vår kunnskap, vår kompetanse og våre ressurser, slik at alle forstår hva som er viktig i 
dagens og fremtidens arbeidsliv – og hvordan vi best skal handle.

Vi lytter aktivt og bruker denne informasjonen til å forbedre våre relasjoner, løsninger og tjenester.

Med utgangspunkt i vår forståelse av arbeidslivet følger vi aktivt utviklingen og bruker verdens beste 
arbeidsmetoder. 

Innovativ 
Vi leder an i arbeidslivet. Vi våger å utvikle oss, være nyskapende og pionerer. Vi aksepterer aldri 
status quo. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre arbeidsmåter.

Vi trives med nytenkning og rask respons – vi tar sjanser, og vi vet at vi ikke alltid lykkes, men vi 
utsetter aldri våre kunder for risiko.

>>

>>

Vår historie, våre verdier, 
våre egenskaper...  
Hvor vi står  

Manpower Frankrike, 1958



Våre egenskaper>>
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Fremtidsrettet
Vi vet hva som skjer v idere

Eksperter
Vi er anerkjent 

som en kilde for 
innsikt, meninger 
og best praksis

Inkluderende
Vi er for 
al le, på al le 
nivåer

Nytenkende
Vi har et annet 

perspektiv på tingEngasjerende
Folk er interessert i hva 

vi sier og gjør

Troverdige
Folk stoler på at vi 

gjør det som er 
riktig

Hva er vi opptatt av>>

Hvilke av de følgende ansatte

handler i samsvar med

ManpowerGroups verdier?

Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar.

Samara oppdager en nyttig kvalifikasjon hos en nyansatt, og 
foreslår at hun melder seg som frivillig for et av selskapets 
komiteer for å bruke og utvikle ferdighetene sine.

Salvatore presenterer en av de ansattes ideer som sin egen på 
et ledermøte.

Lynette hører kritikk om ManpowerGroup fra en kunde og gjør 
ledelsen oppmerksom på dette. 

Yoko holder tilbake sin nye idé om organisering av viktige 
ManpowerGroup-data fordi hun ikke er sikker på om det vil 
fungere.

Situasjon1

|    8

ManpowerGroup aksepterer ikke
– En arbeidspraksis som utnytter mennesker, 
og som ekskluderer dem fra arbeidslivet. 
Dette gjelder spesielt de mest sårbare i 
samfunnet. ManpowerGroup ønsker å 
redusere misbruk av mennesker.  
 
Vi vil skape en bevissthet om, og motstand mot, 
slik praksis. Vi vil være et springbrett til 
arbeidslivet for mennesker som er utsatt for:

• Human Trafficking

• Barnearbeid

• Sosial dumping

• Utnyttelse av svakere stilte personer

• Utrygge arbeidsforhold

ManpowerGroup er opptatt av
– Arbeid som gir verdighet. Jobbmuligheter 
for alle, etisk og god forretningsskikk, et 
bærekraftig miljø og gode lokalsamfunn.

Vi gir mulighet til arbeid, og birdar til at våre 
kunder lykkes. Vi bruker vår kompetanse i 
samarbeid med offentlige myndigheter, 
næringslivet og frivillige organisasjoner for å tilby 
arbeid og arbeidstrening til:

• Langtidsledige/undersysselsatte

• Funksjonshemmede

• Etniske minoriteter

• Katastrofeofre

• Ofre for menneskehandel

• Flyktninger
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Innledning til våre 
retningslinjer for 
forretningsskikk  
og etikk

	 w Formål

 w		Retningslinjene gjelder for oss alle

 w		Vårt ansvar

Side 10-11

I løpet av vår 62-årige historie har 
ManpowerGroup kun hatt fire 
administrerende direktører: Elmer Winter 
(1948-1976), Mitchell Fromstein (1976-
1999), Jeff Joerres (1999-2014) og Joans 
Prising (2014-). Denne sjeldne kontinuiteten 
har bidratt til å utvikle en unik kultur som er 
grunnlaget for vår suksess.

ManpowerGroup tror at suksessen vi 
opplever er basert på hvor bra vi tjener andre 
og hvordan de opplever selskapet i daglig 
forretningssammenheng. Vi er stolte av 
antallet liv vi har hatt en positiv innflytelse på. 
Vår evne til å balansere lønnsomhet med 
bærekraft gjør at vi kan bidra til vekst i 
lokalmiljøet. Vi hjelper kunder med å lykkes 
og kobler ulike mennesker til nye muligheter 
for arbeid og økt selvfølelse. Vi skaper 
økonomisk vekst gjennom jobb og utvikling 
av talenter. Vi øker kunnskapen i nærmiljøene 
som igjen bringer bærekraft og økte 
muligheter for ManpowerGroup og våre 
aktører. 

En av våre grunnleggere, Elmer Winter, 
trodde sterkt på verdien av arbeidets plass i 
menneskers liv. I tillegg til hans sentrale rolle i 
ManpowerGroup, viste Elmer vei ved å være 
sterkt engasjert i nærmiljøet, både gjennom 
utdannelse og tiltak for å forberede 
menneskers muligheter innen arbeidslivet. 

Jeff Joerres har ofte kommentert Elmers 
engasjement og beskriver det som dypt 
forankret i vårt kulturelle DNA. Vi kaller den 
”Elmereffekten”. I en hilsen til hele 
organisasjonen i 1969, la Elmer frem 
selskapets visjon og understreket den 
positive virkningen selskapet kunne ha på 
alle aktørene ved å bygge opp muligheter i 
både personer og i nærmiljøene. Idealene 
Elmer fulgte har formet selskapets forpliktelse 
til å gjøre det godt ved å gjøre det bra, noe 
som er grunnlaget for disse retningslinjene 
for forretningsskikk og etikk. 

Selskapets misjon:

“I BELIEVE THAT MANPOWER HAS A MISSION IN LIFE. 

… Se hvilke steg du kan ta i ditt arbeid for å gjøre en 

‘MISSION IMPOSSIBLE— POSSIBLE FOR MANPOWER.’”

Jonas Prising, ManpowerGroup CEO (til venstre) sammen med sin  
forgjengerJeff Joerres, som nå er selskapets styreformann.

winter-gram
to  

date    

subject            

ALL OFFICES

October 29, 1969

             ASK THE PRESIDENT  
                      SERIES
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“Manpower Community,” originalt kunstverk av Elmer Winter

Vårt ansvar 
Ansatte

•  Les, forstå og rett deg etter retningslinjene 
•  Følg alle gjeldende regler 
•  Gjør det som er riktig for alle aktører 
•  Under tvil, søk veiledning 
•  Rapporter straks brudd på eller mistenkte brudd på   
  retningslinjene. Mottiltak for rapportering i god tro   
  tolereres ikke. ”I god tro” betyr å oppgi all tilgjengelig   
  informasjon og i den tro at det er sant 
•  Samarbeid fullt og helt med godkjent etterforskning  
  utført av selskapets representanter 
•   Fullfør all nødvendig opplæring og sertifisering for   
  overholdelse av retningslinjene

 
Ledelse 
 
Vi instruerer våre ledere i å styrke og fremme vår etiske 
atferdskultur ved å være åpne og ærlige i henhold til god 
forretningsskikk og utvikling av et arbeidsmiljø som 
oppmuntrer kollegaer til å fremlegge etiske betenkeligheter 
uten frykt for mottiltak. Det er viktig at vi er en positiv 
rollemodell for dem vi leder ved å gi råd og veiledning, eller 
ved å identifisere den riktige instansen innen selskapet til å 
gjøre dette. 

Formål
Formålet med våre retningslinjer for forretningsskikk og etikk  
er å gi veiledning til alle kollegaene og partnerne våre angående 
forretningsskikk i henhold til høyest mulig etisk standard. Ved å følge 
retningslinjene opprettholder vi våre verdier og egenskaper. 

Selskapets varemerke og anseelse er best kjent for sin pålitelighet 
– en egenskap som vi vil opprettholde i alt vi foretar oss. 
ManpowerGroup har vokst og blomstret med en kultur bygget på 
ærlighet, integritet og ansvarlighet, og vi tror at denne kulturen forblir 
en sterk konkurransedyktig fordel for oss. Som veiledning bidrar 
retningslinjene til vår fremtidige suksess gjennom å bidra til å 
vedlikeholde denne kulturen.

Rretningslinjene bidrar også til effektiv markedsføring og beskyttelse 
av varemerket vårt og våre ulike aktører. De bidrar til fokus på etiske 
risikoområder, gir veiledning i å oppdage og behandle etiske 
situasjoner og gir prosedyrer for å rapportere  uetisk atferd uten 
frykt for mottiltak.  
 

Retningslinjene gjelder for oss alle
Våre retningslinjer gjelder for alle, inkludert ansatte, ledere  
i ManpowerGroup og i våre datterselskaper, styremedlemmer  
i ManpowerGroup samt andre som utfører tjenester for oss.  
I forbindelse med disse retningslinjene står ”selskap” og 
”ManpowerGroup” for ManpowerGroup samt alle datterselskaper 
og samarbeidspartnere over hele verden.

	 w Når du er i tvil: Et etisk kompass

 w	Rapportere avvik og betenkelig adferd

 w	Ingen mottiltak

Side 12-13

Hvordan søke 
veiledning og 
rapportere avvik og 
betenkelig adferd
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Når du er i tvil: Et etisk kompass
ManpowersGroups retningslinjer er ikke ment å adressere all lovgivning, regler, 
forskrifter eller situasjoner som involverer etisk atferd. Vi må alle bruke sunn fornuft 
og utvise god dømmekraft når det gjelder passende atferd. Det er urealistisk å 
forvente at alle skal vite alt, så hvis du befinner deg i en situasjon der du er usikker 
på de etiske implikasjonene av en handling, bruk disse enkle spørsmålene som et 
etisk kompass:

 • Er jeg rettferdig og ærlig?

 • Er handlingene mine lovlige?

 • Gjør jeg det rette?

 • Vil andre anse handlingene mine som  
  positive i fremtiden?

 • Er jeg sikker på at jeg handler på en etisk måte?

 • Hvis handlingene mine ble rapportert i media, hvordan  
  ville jeg, samt ManpowerGroup, bli oppfattet?

Hvis du fremdeles trenger veiledning kan du snakke med din overordnede, en 
annen leder, lokal etikkansvarlig, global etikkansvarlig eller juridisk rådgiver.

Å unngå brudd på retningslinjene betyr ikke kun å adlyde loven. Vi tror at det å arbeide med 
integritet og behandle hverandre med respekt fremmer en kultur som oppmuntrer til 
nytenkning og som hjelper oss alle med å lykkes. 

Vi må rapportere, så fort som mulig, enhver aktivitet som en mistenker er ulovlig, bedragersk 
eller uetisk ved å benytte rapporteringsmetodene beskrevet på side 36. Alle som rapporterer 
anliggender i god tro kan være trygge på at de ikke blir straffet. 

Selskapet tar alle rapporter om brudd seriøst, vil undersøke alle rapporter så fort som mulig, 
vil behandle alle rapportene konfidensielt i den grad det er mulig og vil gjøre alt som kan 
gjøres for å beskytte anonymiteten til alle som i god tro rapporterer mulige regelbrudd. 

Ingen mottiltak
Selskapet vil ikke tolerere mottiltak mot noen som leverer en rapport i god tro. Alle som 
opplever hva de mener er en form for mottiltak bør rapportere dette så fort som mulig til 
overordnede, lokal etikkansvarlig eller til global etikkansvarlig. 

Vår forpliktelse  
overfor hverandre

w Mennesker - en av våre verdier

w Gjensidig respekt

w Personvern og konfidensialitet av data

w Mangfold og inkludering

w Sikkerhet og helse

w Misbruk av rusmidler

w Trakassering og vold på arbeidsplassen

Side 14-19
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Én av våre verdier – personlig – handler om den respekten vi har formennesker og den rollen 
arbeid har for livet deres. Det er vårt grunnleggende syn at alle burde ha muligheten til å 
arbeide. Vi ønsker å strekke oss enda lenger enn å opprettholde internasjonale lover. Vi har en 
delt forpliktelse til å sikre rettferdighet ved ansettelse og forfremmelse av alle ansatte uten 
diskriminering. Respekt for mennesker betyr også at vi deler ansvaret for å vedlikeholde et trygt 
og hensynsfullt arbeidsmiljø, et miljø uten uhøflig eller uprofesjonell opptreden. 

 
Gjensidig respekt
Vi må respektere alle som personer og behandle dem med verdighet. Vi setter pris på 
individuelle forskjeller i en inkluderende atmosfære som omfatter alle mennesker, og vi søker å gi 
dem muligheten til å utfolde sitt potensiale. Ved å behandle hverandre med respekt, verdighet, 
høflighet og rettferdighet forsetter vi å lykkes gjennom effektivt teamwork og samarbeid. 

 
Personvern og konfidensialitet av data
Vår respekt for mennesker betyr også at vi beskytter opplysninger om våre ansatte, 
samarbeidspartnere, kunder, forhandlere, kandidater samt partnere og individer. Dette er 
spesielt viktig i henhold til fødselsnumre, adresser, telefonnumre, personlig medisinsk 
informasjon og annen data. Slike data må holdes konfidensielt og kan kun brukes til l 
ovmessige forretningsformål. 
 

Personlig >> En av våre verdier

Å jobbe som frivillig er en integrert del av ManpowerGroup kultur.

 Hvorfor er prosedyrene for vern av

data viktig?
Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar.

Situasjon  2

Mange land der vi har virksomhet har spesielle 
lover om databeskyttelse. Vi anerkjenner 
behovet for personvern og er forpliktet til å 
behandle personlige opplysninger på en 
ansvarsfull måte og i overensstemmelse med 
disse lovene. 

Vi forstår behovet for personvern og benytter 
personlige opplysinger lagret på 
ManpowerGroups systemer, intranett, e-post 
og andre applikasjoner kun til lovmessige 
forretningsformål. Selskapet respekterer 
menneskers arbeidsplasser, inkludert e-post og 
talepost. Selskapet har også spesielle 
lovmessige rettigheter til å fremme vår etiske 
atferd. Dette omfatter full tilgang og inspeksjon 
av ting som datafiler, lagrede telefonsamtaler, 
e-post, talepost, Internettbruk, 
forretningsdokumenter, skrivebord, skap og 
selskapets andre aktiva.

ManpowerGroups globale prinsipper om 
datavern, beskyttelsesstandarder for data og 
gjeldende retningslinjer, prosedyrer og 
kontraktobligasjoner kan leses på: www. 
manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm.

Vår egenskap ”troverdig”, viser vi på mange 
måter. Et eksempel på det er at vi følger 
retningslinjene for ansattes bruk av 
dataressurser globalt som gjelder all 
informasjon innenfor ManpowerGroups 
varetekt. I tillegg til personlige opplysninger 
gjelder dette også annen informasjon som må 
holdes konfidensielt. Eksempler er 
regnskapsrapporter, kundeinformasjon, 
markedsføringsstrategier, 
forretningshemmeligheter og annen informasjon 
som betraktes som ”åndsverk”. 

Når vi viser respekt for hverandre og alle 
aktørene, viser vi samtidig respekt for 
benyttelsen av selskapets tjenester,  
lokaler og utstyr. 

ManpowerGroup respekterer personvernet ditt.

ManpowerGroup vil oppfattes som pålitelig, fremtidsrettet og 
som en ekspert når det gjelder vern av sensitive personlige 
opplysninger om ansatte og partnere.

ManpowerGroup har globale retningslinjer om vern av 
opplysninger som bidrar til at vi er i overensstemmelse med 
strengere lover om personvern. 

ManpowerGroup ønsker å redusere risikoen for identitetstyveri 
og å være i overensstemmelse med myndighetenes regelverk 
om personvern som har innvirkning på vår virksomhet.

Alle alternativene.
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Kjøp eller drikking av alkoholholdige drikkevarer 
på selskapets eiendom er forbudt med unntak av 
spesiell godkjennelse fra ledelsen for 
arrangement i regi av selskapet. 

Dersom du tar reseptpliktige legemidler som kan 
påvirke arbeidet ditt, eller redusere evnen din til å 
arbeide på en trygg måte, må du diskutere dette 
med lederen din.

Trakassering og vold  
på arbeidsplassen
Alle har rett til et arbeidsmiljø uten trakassering 
på noen måte. Vi tolererer ikke verbal, ikke-verbal 
eller fysisk atferd fra noen med tilknytning til 
selskapet (inkludert leverandører og kunder) som 
trakasserer eller skaper et truende, krenkende, 
uhøflig eller fiendtlig arbeidsmiljø, inkludert vold 
eller seksuell trakassering. 

Vold på arbeidsplassen omfatter tyveri og andre 
kommersielle lovbrudd, familiemishandling eller 
forfølgelser, vold rettet mot arbeidsgiveren, 
tidligere eller nåværende ansatte og/eller 
familiemedlemmer, kunder, leverandører og andre 
tredjeparter. I henhold til gjeldende lover og 
forskrifter forbyr vi besittelse av og/eller bruk av 
skytevåpen, andre typer våpen, eksplosiver og/
eller andre farlige materialer på selskapets 
eiendommer eller under utførelse av arbeid for 
selskapet.

Seksuell trakassering skjer når uønsket atferd 
basert på kjønn påvirker personens arbeid. Slik 
atferd omfatter uønskede seksuelle tilnærmelser, 
forespørsler om seksuelle tjenester eller annen 
verbal eller fysisk atferd av seksuell natur som 
fører til et truende, fiendtlig eller krenkende 
arbeidsmiljø.
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Adferd som kan være akseptabel for én person kan være 
uønsket for en annen (slik som en spøk eller en klem). 
Avgjørelse om potensiell trakassering er ikke avhengig av 
hensikten hos den angivelige trakassereren, men er heller 
avhengig av personen som utsettes for eller vitner atferden 
og betrakter den som uønsket. 

Joe hilser ofte på sine kvinnelige kollegaer med en klem.  
Joe er hyggelig mot de mannlige kollegaene også, men som 
regel gir han dem kun en klaps på ryggen. Hva Joe ikke er 
klar over er at det ikke gjør de fleste kollegaene noe, men én 
kollega gruer seg hver gang hun hører Joe komme fordi hun 
er svært ukomfortabel når han klemmer henne. Joe må 
forstå at selv om han kun har gode hensikter, kan atferden 
hans fører til en klage om seksuell trakassering fordi den er 
uønsket av minst én kollega.

Hvis du er på en forretningsreise over natten og en 
overordnet etter arbeidstiden kommer til hotellrommet ditt og 
antyder at du vil få en lønnsøkning hvis du er mottakelig for 
hans/hennes seksuelle tilnærminger, kan dette utgjøre 
trakassering under både loven og ManpowerGroups 
forskrifter. Selv om atferden finner sted utenfor arbeidet er 
det tilknyttet arbeidet og er alvorlig nok til at det kan skape et 
fiendtlig arbeidsmiljø eller kvalifisere som seksuell 
trakassering.

Situasjon3

 “Uønsket adferd”
kan være atferd som er uønsket 
ubedt eller uinvitert. 

Mangfold og inkludering
Siden ManpowerGroup er en internasjonal organisasjon, har ansatte, 
samarbeidspartnere, kunder, kandidater og leverandører naturligvis ulik bakgrunn.  
Vi setter pris på mangfold siden det gir organisasjonen vår flere ulike perspektiver og 
ferdigheter. Dette gir et fortrinn for våre aksjonærer, kunder, nærmiljøer og andre 
aktører. Kompetent og innovativ er to av våre kjerneverdier. Vi kan fortsette å skape 
og dele kompetanse og innovasjon kun ved å omfavne en strategi som er åpen for 
alles ideer.

Ett av våre forretningsmål er å levere den bestekandidaten til våre kunder for å bidra 
til at alle oppnår mer enn de hadde forestilt seg. Det betyr i økende grad å benytte 
seg av kilder og folkegrupper som tradisjonelt sett har vært underrepresentert. 
Mangfold er derfor grunnleggende for å vedlikeholde vår lederrolle som ekspert i et 
arbeidsliv i forandring og vår evne til å imøtekomme kundenes behov ved å være 
åpen for alles ideer og også tillate alle å oppfylle sitt potensial.

Våre felles verdier gjenspeiler vår tro på at alle mennesker bør ha gode muligheter 
for meningsfylt arbeid, ikke bare fordi det er riktig, men også fordi det tjener alle å 
engasjere de beste menneskene uansett bakgrunn. Det styrker både personer, 
nærmiljøer og kundene våre når mennesker gis meningsrikt arbeid.

Dette gjelder ansettelse, avskjedigelser, goder, overflyttinger, oppsigelser, 
rekruttering, kompensasjon, disiplinære tiltak og forfremmelser. For ytterligere 
informasjon om ManpowerGroups policies for mangfold kan du besøke:  
www.manpowergroup.com/social/social.cfm.

Sikkerhet og helse
Siden vi bryr oss om mennesker, bryr vi oss også om alles helse og sikkerhet som 
en viktig del av vår kultur. Alle må følge alle sikkerhets- og helsemessige forskrifter, 
retningslinjer og prosedyrer og være forberedt på å etterleve beredskapsplaner.

Vi må rapportere utrygge arbeidsforhold eller praksis omgående slik at tiltak kan 
iverksettes. Alle ulykker som skjer på arbeidsplassen, uansett hvor liten, må 
rapporteres uten forsinkelse. 

Misbruk av rusmidler
Vi er forpliktet til å være en arbeidsplass uten rusmidler og alkohol. Alle må være 
uten fysisk og psykologisk påvirkning av rusmidler eller alkohol mens de utfører 
arbeid for selskapet og mens de oppholder seg på selskapets eiendommer for å 
forsikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø. Å komme på jobb påvirket av alkohol eller 
enhver form for ulovlig rusmiddel samt bruk, oppbevaring eller salg av ulovlige 
rusmidler i løpet av arbeidstiden eller under utførelse av arbeid for selskapet kan føre 
til øyeblikkelig oppsigelse. 
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Vår forpliktelse 
overfor selskapet  
og aksjonærene

	 w Interessekonflikter

	 w Sikring av informasjon og selskapets aktiva

	 w Innsideinformasjon og verdipapirhandel

Hvis du opplever noen form for trakassering eller vold rettet mot deg, 
eller observerer denne typen atferd rettet mot en kollega, må du 
rapportere hendelsen til din overordnede, leder, arbeidsleder,  
din lokale eller globale etikkansvarlig. Selskapet vårt tolererer ikke 
mottiltak mot noen ansatte som i god tro rapporterer en hendelse 
angående trakassering eller vold på arbeidsplassen.

 Hvilke av de følgende er

passende adferd på 
arbeidsplassen?
Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar.

Si høflig til en kollega hvis atferd du finner krenkende eller 
upassende at du vil at han/hun skal slutte med dette.  

Straffe noen for å si fra om trakassering.

Behandle alle på arbeidsplassen med profesjonell høflighet og 
respekt. 

Spørre deg selv om du er rettferdig og ærlig når du snakker 
med kollegaer.

Situasjon4

Side 20-25
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Interessekonflikter
Alle har ansvar for å løse interessekonflikter, eller antatte interessekonflikter, for å beskytte 
selskapet og aksjonærene våre. Slike konflikter kan oppstå i løpet av aktiviteter der personlige 
interesser settes på spill, eller se ut til å bli satt på spill, vår evne til å fatte objektive vedtak og 
handle ut i fra de beste interessene for selskapet og aksjonærene. Åpenhet og drøftinger er 
grunnleggende for å oppnå løsninger.

Åpenhet og drøftinger 
Du må straks si fra til en overordnet om enhver transaksjon, ethvert forhold eller enhver 
situasjon som kan forårsake en reell eller potensiell interessekonflikt. Dette kravet omfatter 
også transaksjoner, forhold eller situasjoner som involverer en annen person som kan 
forårsake en reell eller potensiell interessekonflikt. Din overordnede er ansvarlig for å komme 
frem til en avgjørelse etter konsultasjon med leder på høyere nivå om nødvendig.

Alle interessekonflikter, eller tilsynelatende interessekonflikter, må gå gjennom denne  
drøftelses- og evalueringsprosessen. 

Eksempler på potensielle konflikter
Listen under er eksempler på transaksjoner, forhold eller situasjoner som kan forårsake en reell 
eller tilsynelatende interessekonflikt.  

1. Eierforhold av deg eller eventuelle nære familiemedlemmer av en økonomisk interesse  
i et eksternt konsern som gjør forretninger med selskapet, eller er en konkurrent.

2. Betydelig påvirkning eller kontroll med ledelsen av deg eller eventuelle nære 
familiemedlemmer av en økonomisk interesse i et selskap som gjør forretninger med oss, 
eller som er en konkurrent.

3. Enhver ekstern ansettelse, slik som en annen jobb, styreverv eller konsultasjonsoppgaver 
for et selskap som gjør forretninger med oss, eller er en konkurrent.

4. Ansettelsesforhold og/eller forretningsengasjement som innvirker (unntatt på en liten måte) 
på ditt ansvar ovenfor selskapet.. 

I hver av disse situasjonene må du redegjøre for konflikten eller potensiell konflikt til en 
overordnet samt følge hans eller hennes løsning på situasjonen.

Forretningsmuligheter
Det er forventet at vi skal utføre våre oppgaver på en måte som fremmer selskapets legitime 
forretningsinteresser. Det er forbudt for oss å gripe fatt i forretningsmuligheter som kan oppstå 
gjennom benyttelse av selskapets aktiva eller informasjon, eller gjennom vår stilling i 
ManpowerGroup, med mindre ManpowerGroup har vurdert forretningsmuligheten  
og bestemt seg for ikke å forfølge denne.

Spør om veiledning
Som sagt, beskrivelsen ovenfor er kun en veiledning for å identifisere potensielle 
interessekonflikter. Interessekonflikter kan kun løses etter evaluering av de spesielle forholdene i 
sammenheng med våre aktiviteter innen ManpowerGroup. Vi må derfor følge redegjørelses- og 
løsningsprosessen. 

Andrew, en innkjøpssjef, forteller Eduardo, en selger som har levert kontorskrivere for ham, at han har vanskeligheter 
med å finne en kompetent rørlegger som kan fikse lekkasjen på badet hans. Eduardo foreslår en rørlegger som har et 
utmerket rykte, men Andrew synes han er for dyr. Eduardo forklarer imidlertid at han er god venn med rørleggerens bror 
og kan gi Andrew en spesialpris. I gjengjeld foreslår Eduardo at Andrew kan gi ham ekstra forretningsmuligheter.  
Andrew var svært fornøyd med skriverne og sier at han ville ha benyttet seg av Eduardos tjenester igjen likevel.

Andrew ser kanskje ikke noe problem siden han har til hensikt å handle mer hos Eduardo basert på skriverens kvalitet, 
men det at Eduardo gir ham en vesentlig personlig tjeneste skaper en interessekonflikt. Dersom Eduardo utfører dårlig 
arbeid neste gang Andrew handler med ham, kan Andrew føle seg presset til å fortsette og bruke ham,  
noe som ikke er i selskapets beste interesser.

5 Situasjon

Hvilke av følgende situasjoner skaper en potensiell interessekonflikt?
Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar

Kylie tutors one night a week at an adult English language class.

Lydia, a branch manager, hires her brother-in-law to do improvements at her branch office.

Kwame, an operations manager, is given tickets to the World Cup championship soccer 
game as a thank-you for using a particular vendor’s services.

Siobhan works part-time for a competitor.            FINISHED

Kylie underviser voksenopplæring i engelsk én gang i uka.

Lydia, en filialsjef, ansetter sin svoger for å renovere filialkontoret sitt.

Kwame, en driftsleder, har fått billetter til en fotballkamp i verdensmesterskapet som en 
takkehilsen for å ha benyttet tjenestene til en spesiell selger.

Siobhan jobber deltid for en konkurrent.
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Sikring av informasjon og aktiva
Vi har et ansvar for å sikre ManpowerGroups aktiva som om de var våre egne. ManpowerGroups aktiva 
er mer enn kun penger, eiendom og utstyr. De omfatter økonomiske opplysninger, forretningsplaner, 
teknologi, kundelister, ansattes personlige opplysninger og annen privat informasjon. Tyveri, urettmessig 
tilegnelse eller ikke godkjent bruk av disse aktivaene er en alvorlig sak og vil behandles deretter. 

Bruk av selskapets aktiva
Vi må opptre på en slik måte at vi vedlikeholder selskapets fysiske eiendommer, rekvisita og utstyr. 
Personlig bruk av disse aktivaene er kun tillatt med forhåndsgodkjennelse. De må ikke brukes for 
personlig gevinst og/eller forretningsformål som ikke er tilknyttet selskapet.

Konfidensiell forretningsinformasjon
Konfidensiell forretningsinformasjon om våre forretningsstrategier og drift er verdifulle selskapsaktiva. 
”Konfidensiell forretningsinformasjon” omfatter priser og kostnadsdata, kundelister, mulige oppkjøp, 
forretningsprosesser og prosedyrer, økonomiske data, forretningshemmeligheter og knowhow, 
opplysninger tilknyttet personale, markedsførings- og salgsstrategier og planer, leverandørlister og 
annen informasjon og utviklingslinjer som ennå ikke har blitt offentliggjort. All selskapsinformasjon må 
kun brukes til fordel for selskapet og aldri for personlig gevinst. 

Det finnes noen unntak: a) med skriftlig godkjennelse fra ManpowerGroup b) informasjonen blir lovmessig 
offentlig kjent eller c) du blir beordret til å frigi informasjon av en juridisk domstol. 

Vi deler dette ansvaret selv etter at ansettelsen og forretningsforholdet med ManpowerGroup  
er over, i henhold til gjeldende lover.

Nøyaktighet, oppbevaring og destruksjon av forretningsdokumenter 
Vi er kjent for ærlighet og pålitelighet på alle områder i vår bransje. All forretningsinformasjon 
inkludert forretningsdokumenter og økonomiske dokumenter må rapporteres på en betimelig 
og nøyaktig måte. Økonomisk informasjon må gjenspeile reelle transaksjoner og må rette seg 
etter generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Det er ikke tillatt for noen å etablere hemmelige 
eller uregistrerte fond eller aktiva.

Forretningsdokumenter eller arkiv omfatter dokumenter som brev og trykte rapporter. De 
omfatter også elektroniske dokumenter slik som e-post eller andre eventuelle medier som 
inneholder opplysninger om selskapet og/eller selskapets aktiviteter. 

Åndsverk – vårt og andres
Kompetent og innovativ er to av ManpowerGroups kjerneverdier. ManpowerGroups åndsverk 
er verdifulle forretningsaktiva. Vi har en forpliktelse til å respektere og beskytte alt åndsverk, 
uansett om det er vårt eller om det tilhører en annen person eller organisasjon.

ManpowerGroup eier alle oppfinnelser, oppdagelser, ideer og forretningshemmeligheter skapt 
av ManpowerGroups ansatte under arbeid eller produsert gjennom bruk av ManpowerGroups 
ressurser. 

Disse forpliktelsene gjelder også spesielt alle programvareapplikasjoner. Vi vil bruke all 
programvare på en lovmessig måte og i henhold til lisensene vi har fått for bruk i disse 
programvarene. 

Bruk av elektroniske medier
Vår merkevare og gode rykte er avhengig av hver og én av oss samt hvordan vi oppfører oss. 
Dette omfatter atferd via alle elektroniske medier og kommunikasjonssystemer slik som 
talepost, e-post og kommersiell programvare. 

Kommunikasjon gjennom disse systemene er ikke privat. Slik kommunikasjon er 
forretningsdokumenter. ManpowerGroup kan derfor, i samsvar med gjeldende 
lovbestemmelser, begrense, lese, få tilgang til, avbryte og bekjentgjøre innholdet av slik 
kommunikasjon.

Som brukere av disse systemene er vi ansvarlige for å sikre at kommunikasjon gjennom disse 
systemene ikke skader eller krenker noen eller utsetter selskapet for risiko. Vi må aldri bruke 
ManpowerGroups systemer på en bevisst, hensynsløst eller ondskapsfull måte for å publisere, 
oppbevare, overføre, laste ned eller distribuere noen form for truende, hensynsløst, injurierende, 
ærekrenkende eller uanstendig materiale

Sosiale nettverk på Internett er en stor del av vår suksess og knytter oss til tilhengere og venner 
som har blitt kunder, kandidater, samarbeidspartnere eller kollegaer. I motsetning til mange 
andre selskaper oppmuntrer vi til og gjør det mulig for ansatte å bruke sosiale nettverk. Vi har 
gitt retningslinjer (tilgjengelig på http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10)  
for passende atferd ved bruk av disse redskapene slik at vi kan bruke dem på en måte som 
gagner både selskapet og de ansatte. Vi forventer at de ansattes nettatferd gjenspeiler  
deres atferd i enhver situasjon ellers i selskapet.

Yumiko, en rekrutteringskonsulent for ManpowerGroup, forteller sin beste venninne, Monika, om et nytt redskap 
ManpowerGroup har utviklet for å måle kandidaters beste kvaliteter. Dette redskapet vil bidra til å øke selskapets 
inntekt. Yumiko forteller Monika at hun ikke må dele denne informasjonen med noen, spesielt ikke med kusinen 
sin som tilfeldigvis er direktør for en konkurrent. Monika lover å være diskré, selv om hun har vist seg ikke å 
kunne holde på hemmeligheter tidligere. 

Yumiko kan komme til å avsløre en viktig selskapshemmelighet, og sunn fornuft bør si at det å dele slik 
informasjon med en slektning av en konkurrent er ekstremt uklokt. Hun må ikke oppgi konfidensiell 
informasjon om selskapet eller dets drift under noen forhold. Det er forventet at alle ansatte i 
ManpowerGroup skal respektere ManpowerGroups aktiva som om de var deres egne.

6 Situasjon
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Spørsmål fra investorer og media
Vi må oppgi informasjon om organisasjonen vår til 
allmennheten, aksjonærene våre og til media. Dette 
må gjøres på en måte som forsikrer at all informasjon 
er betimelig, passende og nøyaktig. Det er viktig å 
forhindre utilsiktet offentliggjøring av konfidensiell 
informasjon. Alle spørsmål eller forespørsler om 
informasjon fra allmennheten, en aksjonær, en 
analytiker eller en mediarepresentant må straks 
fremsendes til informasjonsansvarlige i ditt land. Hvis 
forespørselen er tilknyttet en internasjonal sak, må 
det vidresendes til Public Relations Department i 
World Headquarters. 

Innsideinformasjon og 
verdipapirhandel
USAs Føderale verdipapirlov forbyr kjøp eller salg av 
selskapets aksjer når du er i besittelse av viktig 
informasjon om selskapet som ikke er offentlig kjent. 
Handling i en slik situasjon kalles ”innsidehandling”. 
Denne loven forbyr deg også å vidreformidle slik 
informasjon til andre som deretter kan kjøpe/selge 
selskapets aksjer. Slik informasjon kan omfatte nye 
markedsføringstiltak, salgs- og fortjenesteresultater 
eller prognoser, viktige kontrakter med kunder eller 
leverandører og/eller potensielle oppkjøp eller 
fusjoner eller annen viktig utvikling. Alle med tilgang 
til slik informasjon må holde det konfidensielt. Vi må 
ikke diskutere konfidensiell informasjon med noen 
utenfor selskapet, inkludert forretningskontakter 
utenfor ManpowerGroup, familiemedlemmer og/eller 
venner. 

Selskapet vårt har en separat forskrift om 
innsidehandel: the ManpowerGroup Statement of 
Policy on Securities Trading, som er tilgjengelig på 
http://www.manpowergroup.com/about/
documentdisplay.cfm?DocumentID=7083.  
Vi forventer at du følger denne forskriften på alle 
måter. Dersom du vil kjøpe eller selge våre aksjer 
men ikke er sikker på hvilke krav som gjelder, kan  
du ta kontakt med selskapets juridiske rådgiver.

Velg det beste svaret, klikk deretter FERDIG for svar.

Bruk sunn fornuft med hensikten bak retningslinjene som 
guide, og spør din overordnede hvis du trenger hjelp.

Unngå situasjonen og den vil sannsynligvis løse seg selv

Ikke gjør noen ting siden situasjoner som ikke er spesielt 
adressert i retningslinjene ikke er ditt ansvar

Situasjon7
Stefan, en direktør for ManpowerGroup, viser sin kollega, Mary,  
en kommentar han er i ferd med å publisere på et diskusjonsforum 
på Internett om de siste nyhetene angående verdens gjeld. Mary blir 
bekymret for at Stefan publiserer under sin e-postadresse fra 
ManpowerGroup og påpeker at det kan se ut som om meningen 
som uttrykkes kommer fra ManpowerGroup i stedet for fra Stefan. 
Han svarer at det ikke står noe som forbyr dette i de etiske 
retningslinjene, men Mary poengterer at retningslinjene ikke kan 
adressere hver situasjon spesielt og at Stefan kan få i trøbbel  
dersom noen forveksler hans mening med ManpowerGroups stilling.

Mary har et godt poeng. Ved å forstå og anvende meningen  
bak retningslinjene forventes det at vi tar gode beslutninger når 
det gjelder hva som er passende bruk av selskapets ressurser. 
Retningslinjene uttrykker klart at ManpowerGroups aktiva slik 
som e-postadresser skal kun brukes til forretningsformål,  
og vi har en forpliktelse til å ivareta ManpowerGroups interesser. 
Dersom Stefans mening ble rapportert i nyhetene som 
ManpowerGroups mening, kan det sette organisasjonen  
i et dårlig lys.

Vår forpliktelse 
overfor kundene og 
forretningspartnerne

	 w Forhold til forretningspartnere

 w Salg, markedsføring og kommunikasjonspraksis

 w Å gi, motta og anmode om gaver og bevertning

 w Antitrust- og konkurranselovgivning

 w Innhenting av konkurranseinformasjon
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Hvilke av de følgende ville vært riktig  
å gjøre ved behandling av en etisk 
utfordrende situasjon som ikke er 
spesielt adressert i retningslinjene?



Forhold til forretningspartnere
ManpowerGroup tror på å gjøre forretninger med forretningspartnere som utviser høy standard 
angående etisk forretningsskikk. Vi søker å etablere gjensidig fordelaktige, langvarige forhold til våre 
forretningspartnere. 

En ”forretningspartner” betyr enhver agent, forhandler, leverandør, uavhengig entreprenør eller 
konsulent som leverer produkter eller tjenester til eller på vegne av ManpowerGroup. 

Valg
Vårt valg av underleverandører, leverandører og forhandlere blir tatt basert på objektive kriterier, 
inkludert kvalitet, teknisk dyktighet, kostnad/pris, tidsplan/levering, tjenester og engasjement for 
sosialt ansvarlig forretningspraksis. Vi vil gjøre vårt ytterste for å forsikre at våre 
innkjøpsbestemmelser aldri settes på spill over personlige forhold eller påvirkes av mottakelse av 
upassende gaver, tjenester eller overdreven bevertning.

Vi krever at våre leverandører må bekrefte sin forpliktelse til å følge og fremme, gjennom sine daglige 
forretningsaktiviteter, viktig sosial ansvarsfull praksis i henhold til Athens Ethical Principles, (tilgjengelig 
på http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm) the United Nations Global Compact, 
standarder fra International Labor Organization og andre globale standarder som ManpowerGroup 
har forpliktet seg til.

Rettferdig praksis
Vi har respekt for alle mennesker og har et rykte som pålitelige i alle våre forhold. Vi vil derfor ikke gjøre 
kjent overfor en tredjepart noen form for kontraktinformasjon eller betingelser for våre forretningsforhold 
med underleverandører eller forhandlere, med mindre vi har fått tillatelse til å gjøre det.

Salg, markedsføring og kommunikasjonspraksis 
Vi er stolte av kvaliteten på tjenestene våre og er forpliktet til å konkurrere på en rettferdig måte  
ved å følge etisk forretningspraksis. Vi forsøker å presentere riktige og sanne opplysninger om våre 
produkter og tjenester i presentasjoner, diskusjoner med kunder, reklame, salgsfremmende 
publikasjoner og offentlige kunngjøringer. Når vi blir spurt om å sammenligne oss selv med 
konkurrentene skal vi presentere informasjonen på en rettferdig måte.

Manpower TechReach Training

Å gi, motta og anmode om gaver og bevertning 
Vi skal alltid holde høy standard når vi gjør forretninger for å opprettholde vårt gode rykte om 
rettferdig og ærlig praksis. Det er ofte vanlig å gi forretningsgaver til kunder og leverandører, slik 
som sporadiske gaver med begrenset verdi eller bevertning som lunsj eller middag. Disse 
aktivitetene må være av begrenset natur og må aldri påvirke, eller tilsynelatende påvirke, 
avgjørelser vi tar på vegne av selskapet. Vi må utvise god dømmekraft når vi gir og mottar 
forretningsgaver.

Selv om det kan være vanskelig å definere ”vanlig” eller ”begrenset” ved å oppgi et nøyaktig 
pengebeløp, bør sunn fornuft tilsi hva som kan bli ansett som ekstravagant eller for mye. Dersom 
en utenforstående tredjepart sannsynligvis ville sagt at gaven påvirket vår dømmekraft, er det nok 
for mye.  Vi må aldri be om, gi eller motta kontanter eller kontantekvivalenter (slik som gavekort) 
mens vi gjør forretninger med en kunde, prospekt eller noen annen forretningsforbindelse. 
 
 

Antitrust- og konkurranselovgivning
ManpowerGroup har suksess i konkurrerende og åpne markeder. Vår suksess er bygget på 
kvalitet på alle områder i bransjen. USA, EU, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling og andre land og landegrupper har vedtatt antitrust- og konkurranselovgivning som skal 
bevare konkurranse og fremme åpne markeder. Vi har til hensikt å følge disse lovene og 
forskriftene som forbyr avtaler som bryter med rettferdig konkurranse. Brudd på disse medfører 
ofte strenge straffer. Selskapet tolererer ingen atferd som bryter disse kravene. 

Det er ikke tillatt for noen i selskapet å regissere, delta i, bifalle eller tolerere noen form for brudd 
på antitrust- eller konkurranselovgivning. I tillegg er lederne ansvarlige ikke bare for sin egen 
atferd, men også for atferden til sine ansatte.

Siden lovgivningen ikke er identisk i alle land er det viktig at du forstår den relevante antitrust-/ 
konkurranselovgivningen som er relevant for ditt marked. 

Riktig eller feil: ”Så lenge en forhandler leverer topp service til 
ManpowerGroup trenger vi ikke å bekymre oss for hans/hennes 
etiske standarder eller forretningspraksis.”

8 Situasjon

Riktig  Feil
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Det er forbudt for hver av oss å engasjere seg i 
diskusjoner eller avtaler med konkurrenter 
angående:  
(1) priser, rabatter eller salgsbetingelser; (2) profitt, 
profittmarginer eller kostnadsdata; (3) 
markedsandeler, salgsområder eller markeder; (4) 
fordeling av kunder eller områder; (5) valg, avvisning 
eller oppsigelser av kunder eller leverandører; (6) 
begrensning av områder eller markeder der et 
selskap kan videreselge produkter; og (7) 
begrensning av kunder som et selskap kan selge til.

Forebygging er nøkkelen, så dersom du har 
spørsmål om anvendelsen av antitrust- eller 
konkurranselovgivningen når det gjelder tidligere, 
nåværende eller fremtidig atferd må du ta kontakt 
med selskapets juridiske rådgiver.

Innhenting av informasjon 
om konkurrenter
Vi konkurrerer åpent og rettferdig. Vi har et ansvar 
og en rett til å innhente informasjon om andre 
forretningsorganisasjoner, inkludert våre 
konkurrenter, gjennom gjeldende etiske og 
lovmessige tiltak. Slik informasjon kan omfatte 
analyserapporter, markedsføringsmateriale uten 
opphavsrett, reklame, artikler i offentlige journaler 
eller fagblad samt andre publiserte og muntlige 
opplysninger. 

Vi vil ikke forsøke å innhente slik informasjon 
gjennom uetiske eller ulovlige metoder, slik som 
industrispionasje, lydavhør og/eller misvisende 
fremstilling av vår identitet. Vi vil ikke ta imot eller 
lese eventuelle konkurrenters dokumenter som vi 
vet ikke har blitt innhentet på lovlig vis. 

ManpowerGroup respekterer lovmessige 
obligasjoner som du kan ha ovenfor en tidligere 
arbeidsgiver, slik som taushetsplikt og restriksjoner 
om å kontakte ansatte og kunder fra din tidligere 
arbeidsgiver. Alle som har en slik avtale må gjøre 
det kjent for å sikre overholdelse av betingelsene i 
avtalen. 

Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar.

Lytt stille mens resten av gruppen diskuterer sine 
alternativ.

Ta notater om det som blir sagt slik at du har et 
nøyaktig referat av samtalen.

Gå tilbake til jobben og foreslå prisøkningen til sjefen 
din. 

Avslå å diskutere saken og fjern deg fra situasjonen.

Situasjon9
Du er på et møte i en 
handelsorganisasjon når du blir invitert 
til et uformelt møte med representanter 
fra flere konkurrenter. I løpet av møtet 
nevner én av dem en ny avgift som vil 
gjøre det dyrere å gjøre forretninger  
i et spesielt område. En annen person 
foreslår at alle bør bli enige om en liten 
prisøkning på et spesielt produkt  
for å oppveie den nye avgiften.  
Hva bør du gjøre?

Vår forpliktelse  
til nærmiljøet
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Bestikkelser og korrupsjon
Vi er ansvarlige for å overholde alle gjeldende anti-bestikkelseslover, 
inkludert USAs Foreign Corrupt Practices Act samt alle gjeldende lover av 
lignende natur i land og territorier der vi gjør forretninger. Vi må ikke betale 
bestikkelser eller på annet vis prøve å påvirke statsansatte, politiske 
partier eller kandidater som søker politiske verv – selv om slik betaling er 
forespurt og under et annet navn enn bestikkelse. Dette er også tilfelle 
selv om det finner sted gjennom en tredjepart, slik som en agent eller 
representant. 

Ikke anta at et land tillater noen form for betaling, slik som en såkalt 
”smøring”, til en statsansatt for raskere utførelse av en rutinemessig, 
ikke-skjønnsmessig tjeneste som ellers trues med å bli forsinket. Ta først 
kontakt med selskapets juridiske rådgiver eller etikkansvarlig for å forsikre 
deg om at du ikke bryter noen lover i ditt land eller i USA.

Miljøforvaltning
I mer enn 60 år har vår tradisjon om respekt for nærmiljøet vi er en del  
av betydd at vi kontinuerlig søker å redusere vår miljøpåvirkning. Vi driver 
virksomhet i våre lokaler med alle påkrevde tillatelser, godkjennelser og 
inspeksjoner. Vi fortsetter å lære om flere og bedre måter å gå utover 
overholdelsen av miljølovgivning og standarder som gjelder for oss.

Vi kan spille en nøkkelrolle og ha en positiv innvirkning på miljøet ved  
å utvise gode valg og ved å gripe fatt i muligheter til å oppmuntre til 
ansvarlig miljøforvaltning blant de ansatte, leverandører, 
samarbeidspartnere og andre. På denne måten kan ManpowerGroup 
bidra til å støtte bærekraftige nærmiljøer der vi bor og arbeider. Basert  
på prinsippet ”Reduser, gjenbruk & resirkulering” blir de fleste av 
ManpowerGroups miljøtiltak gjennomført på lokalt nivå med program 
som imøtekommer lokale og nasjonale behov. Vi oppmuntrer ansatte til  
å komme med ideer og å delta i miljøprogram i hver forretningsenhet. 

Vårt internasjonale hovedkvarter – LEED Gold Certified – er et 
modellbygg som viser hvordan beliggenhet, byggematerialer, energi- og 
vannkonservering og driftsprinsipper kan redusere miljøpåvirkning og 
skape en hyggelig opplevelse. Vår hensikt er å bruke denne modellen  
i alle våre lokaler, så langt det er praktisk mulig. Innkjøp, 
eiendomsforvaltning og andre driftsfunksjoner bør alltid ta i betraktning 
hvilke måter de kan forbedre miljøresultater og, som et resultat, 
oppmuntre personer til å bruke lignende prinsipper i sine privatliv.

Politiske bidrag og aktiviteter
Det er ikke tillatt å bruke selskapets penger, eiendom eller andre ressurser til å gi bidrag eller noen 
form for fordeler til noen politiske kandidater, partier eller aktiviteter. Selskapet vil ikke godtgjøre 
noen for noen form for personlig bidrag til politiske mål.

Alle er velkomne til å delta i politiske aktiviteter i fritiden og med egne midler, så lenge det ikke 
innvirker på arbeidet eller pliktene i ManpowerGroup. Ikke gi politiske bidrag, som penger eller 
personlige tjenester, under ManpowerGroups navn.

ManpowerGroup globale hovedkontor, (LEED Gold Certified)
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Internasjonale forhold
Som ledende ekspert på trender i det globale markedet har ManpowerGroup et unikt 
perspektiv på viktigheten av å koble talentfulle mennesker med kunder som trenger deres 
ferdigheter, uansett hvor i verden de ulike partene befinner seg. I en verden hvor det 
demografiske landskapet og den resulterende vanskeligheten med å koble riktig talent til riktig 
arbeidsgiver er et stadig økende problem spiller ManpowerGroup en viktig rolle i å koble disse 
to sammen på en effektiv og etisk måte. Vi vet hvor viktig det er å mobilisere de beste og 
klokeste hodene for å betjene kundene våre verden rundt.

Vi søker å overholde alle gjeldende lover på tvers av landegrensene. Vi har nulltoleranse 
overfor menneskehandel eller tvangsarbeid av noe slag og overholder alle internasjonale 
arbeids- og immigrasjonslovgivning og forskrifter hvor enn vi opererer. Vi oppfordrer andre 
virksomheter til å følge vårt eksempel. 

Vi søker å overholde relevante lover og forskrifter om eksportkontroll som styrer ting som 
informasjonsutveksling på tvers av nasjonale grenser, inkludert tilgang til e-post og Internett.

Vi søker å overholde anti-boikottlover som forbyr ManpowerGroup fra å inngå avtaler med 
andre om å ikke gjøre forretninger med spesielle land eller selskaper. 

Vår hensikt er å fullstendig overholde alle relevante immigrasjonslover og internasjonale 
standarder hvor vi opererer. Vi vet verdien av hva mennesker og deres ferdigheter bringer på 
banen, og vi vet hvor viktig det er å ha gyldig arbeidstillatelse i et vertsland. De som arbeider 
utenfor sine hjemland må ha alle gjeldende visa og lovmessige arbeidstillatelser innen de 
ankommer vertslandet, og de er ansvarlige for å overholde betingelsene i sine visa og tillatelser 
i tillegg til skattelover, valutaveksling og andre lover i vertslandet.
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Administrasjon
Disse retningslinjene vil administreres og tolkes av selskapets etikkansvarlig, 
Michael J. Lynch (Michael.Lynch@manpowergroup.com). Global etikkansvarlig 
er autorisert til å formulere og implementere regler, prosedyrer og 
opplæringsprogram utformet for å fremme effekten av disse retningslinjene. 
Han er også autorisert til å svare på spørsmål angående disse retningslinjene 
og anvendelsen av disse i spesielle situasjoner.  
 
ManpowerGroups etikkansvarlig vil periodevis rapportere til styret eller 
gjeldende styreutvalg angående overholdelsen av disse retningslinjene.

Rettslige prosesser og intern 
etterforskning  
Vi ønsker å være ansvarlige og nøyaktige i alle våre forretningsaktiviteter.  
Alle som mottar en fordring, en klage, advarsel eller på annen måte gjøres 
oppmerksom på at selskapet er gjenstand for rettslige eller administrative 
prosesser eller offentlig etterforskning eller undersøkelser må derfor straks 
melde fra til selskapets juridiske rådgiver som vil koordinere og lede selskapets 
respons. Granskninger inneholder ofte komplekse juridiske og 
forretningsmessige elementer. Forsøk ikke å etterforske juridiske saker siden 
dette kan svekke granskningen. Det er selskapets toppledelse som er 
ansvarlige for å avgjøre om det skal utføres en intern granskning, samt avgjøre 
hvilke metoder som skal benyttes i enhver etterforskning.  
 
Dersom resultatene av eventuelle interne eller offentlige granskninger tilsier 
korrigerende tiltak, vil toppledelsen avgjøre passende tiltak og vil være 
ansvarlige for gjennomføringen av disse. 
 
Vi har plikt til å samarbeide ved enhver intern etterforskning utført av selskapet. 
Med forbehold om råd fra vår juridiske rådgiver eller utenforstående advokater 
oppfordres alle på det sterkeste å samarbeide fullt og helt hvis de blir bedt om 
det i forbindelse med en politietterforskning. 

Vi må være sannferdige i all omgang med politi og offentlige eller interne 
etterforskere og må ikke:

• Ødelegge, endre eller gjemme dokumenter eller annet potensielt 
relevant bevis.

• Gi villedende uttalelser i forbindelse med enhver form for etterforskning 
utført av selskapet eller myndighetene.

• Hindre, svikaktig påvirke eller sinke enhver etterforskning.

• Forsøke å forårsake noen andre til å ødelegge bevis, oppgi falsk eller 
villedende informasjon eller hindre enhver etterforskning.

ManpowerGroups hovedkontor, det første nye bygget i Milwaukee, WI som oppnådde--- LEED Gold Certification
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Ressurser for veiledning og rapportering 
av avvik
For å få veiledning om forretningsetikk, stille spørsmål om overholdelse eller 
rapportere et mistenkt, planlagt eller reelt brudd, bruk én av følgende 
fremgangsmåter:

1. Snakk med din overordnede, leder, lokale etikkansvarlig eller 
ManpowerGroups globale etikkansvarlig

2. Benytt hotline for forretningsetikk. ManpowerGroups utenforstående 
tjenesteleverandør, Global Compliance, kan kontaktes på gratistelefon på 
følgende måte:

• Dersom du ringer fra Nord-Amerika: 1-800-210-3458.

• Dersom du ringer utenfor Nord-Amerika, gå til http:// 
 www. manpowergroup.com/about/documentdisplay. 
 cfm?DocumentID=1489.

• Dersom du ringer fra et land på listen, benytt   
 direktenummeret for det aktuelle landet.

• Dersom du ringer fra et land som ikke er på listen,  
 gå til www. businessatt.com/bt/access.jsp for å finne  
 landets direktenummer via AT&T. Slå deretter   
 direktenummeret, vent på signal eller klarmelding og slå  
 deretter 800-210-3458.

 3. Kontakt lokal Compliance Officer/Etikkansvarlig.

 Telefon: +47 95 05 85 83 
 e-post: richard.overland@manpowergroup.no 
 Adresse: Tordenskioldsgate 2, Postboks 2506 Solli, 0202 Oslo 
 

Opplæring og sertifisering
Vi har et delt ansvar for å gjøre det som er riktig for alle aktører og å beskytte 
selskapets gode rykte. Ett av de viktigste stegene er at alle ansatte må fullføre 
periodevis opplæring angående disse retningslinjene og selskapets forskrifter. 
Etikkansvarlige har utformet opplæringsprogrammer.

Siden vi ønsker å bidra til å sikre overholdelsen av disse retningslinjene, er alle 
ansatte verden rundt (ikke utleide medarbeidere) og alle medlemmer av styret 
påkrevd å fylle ut og levere en overholdelsesrapport og sertifisering på årlig basis.

Disiplinærtiltak
Manglende overholdelse av retningslinjene, den påkrevde sertifiseringsprosessen eller 
manglende samarbeid med en intern etterforskning av et reelt eller tilsynelatende brudd på 
disse retningslinjene, kan gi grunnlag for disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse.

Ingen mottiltak
Selskapet forbyr og tolererer ikke mottiltak mot noen som, i god tro, rapporterer et  
reelt eller tilsynelatende brudd på enhver lov, regel, forskrift eller bestemmelse i disse 
retningslinjene. Mottiltak eller represalier betraktes i seg selv som brudd på disse 
retningslinjene. Dersom du mener at du har vært utsatt for enhver form for mottiltak,  
ikke nøl med å rapportere saken til en overordnet, din lokale etikkansvarlig  
eller global etikkansvarlig. 

10 Situasjon
Hvilke av de følgende utsagnene er en del av 

ManpowerGroups forskrifter om å rapportere

brudd på overholdelse?
Velg alle som passer og klikk FERDIG for svar

Hvis du har betenkeligheter om noe, kontakt din leder, din lokale etikkansvarlig eller  
ManpowerGroups globale etikkansvarlig.

Hvis du rapporterer avvik, vil dette publiseres straks i hele ManpowerGroup.

Hvis du rapporterer et tilsynelatende lovbrudd i god tro som senere viser seg  
å være grunnløst, kan du straffes. 
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