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Meddelande från vår verkställande direktör 

I maj 2014 fick jag äran att ta över som ManpowerGroups fjärde VD sedan detta mycket speciella 
företag startade 1948. Jag följer därmed i fotspåren av framstående ledare: Elmer Winter var med 
och grundade företaget och var en banbrytare inom bemanningsindustrin, Mitchell Fromstein antog 
många utmaningar och internationaliserade vår organisation och min föregångare, Jeff Joerres, 
gjorde oss till det företag vi är i dag – ett företag som erbjuder arbetskraftlösningar under flera 
varumärken. 
 
Under hela vår historia har ett tydligt budskap visat vägen – att driva arbetsvärlden framåt och bidra 
till det samhälle som vi lever i. Arbetslivet har förändrats mycket sedan 1948, men vår strävan efter 
att erbjuda en hållbar talangutveckling för företagens, ländernas och individernas bästa har aldrig 
vacklat. I nästan 70 år – längre än något annat företag i denna bransch – har ManpowerGroup 
tjänat ett gott syfte. Varje dag förser vi hundratusentals människor med meningsfullt arbete världen 
över och vi står fast vid vårt uppdrag att göra bra ifrån oss och samtidigt göra gott. 
Jag brinner för det arbete vi gör och hur vi sköter vårt dagliga arbete. Liksom många av er började 
jag i ManpowerGroup för att jag tror på denna verksamhet och vikten av arbete för alla. Jag är 
personligen motiverad av det arbete vi gör varje dag, och den höga nivå av integritet och 
uppriktighet som vi håller. 
 
En etisk syn på affärer har alltid var en del av vårt DNA och det har gjort att vi kunnat bygga upp ett 
gott anseende. Att uppnå ett sådant anseende är enbart möjligt när våra anställda har ambition att 
göra mer än vad som krävs och tror att förväntningarna på dem är höga. Det är enbart möjligt att 
upprätthålla detta goda anseende genom att våra anställda engagerar sig i att upprätthålla dessa 
höga etiska krav och därmed förtjänar alla berörda parters förtroende. 
 
En etisk syn på affärer är inte bara viktigt för våra leverantörer, kunder och kandidater, utan innebär 
även att vi kan locka och behålla den bästa talangen internt. Denna egenskap ger oss en kraftfull 
konkurrensfördel – kunder, eventuella kandidater, myndigheter, investerare och andra intressenter 
vill arbeta med det företag som har det bästa anseendet samt uppträdande, engagemang och 
lovord som bekräftar det.  
 
Det är tack vare er – 27 000 kollegor i 80 länder världen över som är stolta över att arbeta etiskt – 
som vårt varumärke har det största förtroendet i vår bransch. Vi har utsetts till ett av Ethispheres 
Världens mest etiska företag, en utmärkelse till företag som inte bara säger sig driva affärer på 
etiskt sätt, utan verkligen omsätter sina ord till handling, under flera år. Ingen av våra konkurrenter 
kan hävda detsamma. 
 
Vi har alla en skyldighet att skydda och verka för det varumärke och arv som ManpowerGroup har 
byggt upp under åren. Detta innebär att vi måste göra de rätta valen. Det är därför som det är viktigt 
att var och en av oss representerar företaget genom att följa ManpowerGroups kod för uppträdande 
och etik i affärer. Koden gäller samtliga ManpowerGroups anställda, oavsett titel eller befattning och 
säkerställer att vi upprätthåller högsta möjliga standarder för etisk affärspraxis. 
 
Jag ber dig att ta dig tid att läsa, förstå och följa koden så att du kan handla på ett sätt som 
överensstämmer med ManpowerGroups värderingar. Alla chefer i företaget runt om i världen 
förväntas vara föregångare vad gäller koden, så att de kan slå an tonen för och lära kollegorna att 
agera enligt våra värderingar och garantera att vi alla bidrar till en säker, produktiv och god 
arbetsmiljö. 
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Om du känner till eller misstänker att någon av bestämmelserna i koden har överträtts ska du 
omedelbart rapportera denna överträdelse eller misstänkta överträdelse. Vi har sett till att det finns 
flera olika sätt att rapportera agerande som du tror bryter mot koden, dessa finns omnämnda på 
sidan 37. 
Var säker på att företaget har NOLLTOLERANS för all form av vedergällning mot en person som 
rapporterar en misstänkt överträdelse av koden i god tro – även om det i slutändan visar sig att det 
inte var någon överträdelse. 
Detta är ett fantastiskt företag med den allra viktigaste tillgången: fantastiska människor. Tack för 
alla dina insatser att hjälpa oss behålla positionen som ett företag som följer den allra högsta etiska 
standarden.        
 
 
 
 
Jonas Prising 

 
VD, ManpowerGroup 
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Vår historia, våra värderingar,  
våra personligheter...  

Var vi står 



 

 

Affärsetiska regler 
 

Vår historia  

I mer än 60 år har ManpowerGroup byggt upp en företagskultur som bygger på förtroende, integritet 
och ansvarsskyldighet. En detaljerad kronologi och beskrivning över de många milstolparna i vårt 
företags historia från 1948 fram tills nu finns på http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.  

Våra värderingar 

People 

Vi bryr oss om människor och arbetets roll i deras liv. Vi respekterar människor som individer, litar 

på dem, stödjer dem och hjälper dem att uppnå deras mål i arbetet och livet.  

Vi hjälper människor att utveckla deras karriärer genom planering, arbete, handledning och 

utbildning.  

Vi uppskattar allas bidrag till vår framgång; personalen, kunderna och kandidaterna. Vi uppmuntrar 

till och belönar prestationer.  

Knowledge 
Vi delar med oss av vår kunskap, vår expertis och våra resurser, så att alla förstår vad som är viktigt 

nu och vad som händer härnäst i arbetslivet; och vet bäst hur man ska reagera.  

Vi lyssnar aktivt och agera enligt den information vi får för att förbättra våra relationer, lösningar och 

tjänster.  

Baserat på våra insikter i arbetslivet söker vi aktivt utveckling och inför ”best practice” världen över 

Innovation  
Vi är ledande inom arbetslivet. Vi vågar vara nyskapande, vara banbrytande och utvecklas.  

Vi accepterar aldrig att status quo. Vi utmanar ständigt det gamla för att hitta nya bättre sätt att göra 

saker och ting på.  

Vi växer genom vår entreprenörsanda och snabba respons; tar risker medvetna om att vi inte alltid 

kommer att lyckas men utan att någonsin utsätta våra kunder för risker. 

Våra personligheter 
Forward Looking - Vi ser in i framtiden och förutser förändringar 
Inclusive - Vi är till för alla  
Expert - Vi är väl insatta, noggranna och tydliga 
Thrustworhty - Vi är ärliga och uppriktiga. Vi är pålitliga och tillförlitliga 
Engaging - Vi är öppna och tillgängliga. Vi behandlar människor med respekt och vi bryr oss om  
Fresh Thinking - Vi tänker och agerar annorlunda  

 
ManpowerGroup står för 
Arbetets hederlighet, anställningsmöjligheter för alla, etiska och effektiva affärsmetoder, en 
bärkraftig miljö och framgångsrika lokalsamhällen. Vi skapar möjligheter för arbete och vi hjälper 
kunderna att lyckas. I lämpliga fall använder vi oss av våra huvudkompetenser i samarbete med 
stater, affärsverksamheter och/eller icke-statliga organisationer för att rikta in oss på specialinitiativ 
som hjälper till att skapa arbeten och arbetsutbildning för följande grupper: 
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1. Långtids arbetslösa/undersysselsatta  
2. Människor med handikapp 
3. Individer med mindre rättigheter (minoriteter, immigranter)  
4. Katastrofoffer (flodvåg, orkan)  
5. Offer för exploatering (människosmuggling mm)  
6. Flyktingar  
7. Ungdomar 

 

ManpowerGroup är emot följande 
Agerande som exploaterar människor och som begränsar individers möjligheter att helt utnyttja 
arbetets värdighet, i synnerhet samhällets mest utsatta. Vi försöker minska missbruk, med inriktning 
på att skapa medvetenhet om, och opposition mot, följande företeelser, så länge vi kan skapa en 
väg till anställning för drabbade individer. 

 Exploatering av eftersatta individer 

 Människosmuggling  
 Påtvingad arbetskraft 

 Barnarbete  
 Olagt låga löner för sårbara individer  
 Farliga arbetsförhållanden  

 

1 Scenario 

Vilka av följande anställda agerar i enlighet med ManpowerGroups värderingar? 

Markera allt som gäller. 
 

o Samara märker en användbar färdighet hos en nyanställd och föreslår att hon anmäler sig till 
en av våra företagskommittéer för att kunna använda och förbättra sina färdigheter. 

o Salvatore framför en av hans anställdas idéer som sin egen under ett chefsmöte. 
o Lynette hör kritik om ManpowerGroup från en kund och talar om detta för ledningen. 
o Yoko håller inne med hennes nya idé för att organisera kritiska ManpowerGroup-data 

eftersom hon inte är säker på att idéen kommer att fungera. 
 
Svar: Första och tredje rutan ska ha markerats. 
 
Samara tillämpar ManpowerGroup-värderingar genom att hjälpa våra anställda att utveckla deras 
karriärer genom handledning och utbildning. Lynette lyssnar på behoven och bekymren hos våra 
kunder och hon ser till att ledningen känner till dem, så att åtgärder kan vidtas. Dock uppskattar inte 
Salvatore de bidrag alla gör till företagets framgång. Yoko behöver tänka på att ManpowerGroup 
uppmuntrar till risktagande i rimlig omfattning, underförstått att nya idéer inte alltid lyckas. 
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Winter-gram 
 
VÅRT FÖRETAGS MISSION: 
”JAG ANSER ATT MANPOWER HAR EN MISSION... Tänk på vad du kan göra på ditt kontor för att 
göra OMÖJLIGA MÅL MÖJLIGA”. 
Elmer Winter, Manpower samgrundare och före detta högste chef, 1969 
 
I vår 62-åriga historia har ManpowerGroup endast haft tre verkställande direktörer: Elmer Winter 
(1948-1976); Mitchell Fromstein (1976-1999) och Jeff Joerres (1999 -2014). Denna sällsynta 
kontinuitet har hjälpt fostra en unik företagskultur som utgör grunden för vår framgång. 
 
På ManpowerGroup anser vi att framgången vi uppnår i vår verksamhet bygger på hur väl vi tjänar 
andra och hur de upplever vårt företag i den dagliga affärssamverkan. Vi är stolta över antalet liv vi 
positivt påverkat. Vår förmåga att balansera lönsamhet och bärkraftighet gör att vi kan hjälpa 
lokalekonomier växa. Vi hjälper kunderna lyckas och förenar många olika människor med 
möjligheterna och värdigheten ett arbete innebär. Vi skapar mer ekonomiskt värde genom att skapa 
arbeten och talang. Vi bygger upp möjligheterna hos samhällen, vilket skapar bärkraftighet och 
ökade möjligheter för ManpowerGroup och våra intressenter.  
 
Vår samgrundare, Elmer Winter, trodde intensivt på värdigheten ett arbete innebar för individer och  
deras familjer. Förutom hans centrala roll i ManpowerGroup skapade Elmer samarbete med våra 
samhällen, ofta genom initiativ för att utveckla utbildning för att bygga upp arbetsförmågan och 
bättre förbereda människor för arbete.  
Jeff Joerres kommenterar ofta Elmers känsla för mission och beskriver den såsom varande djupt 
inbäddad i vår kulturella DNA. Vi kallar den för ”Elmer-effekten”.  
 
I ett meddelande till hela organisationen år 1969 beskrev Elmer företagsvisionen och underströk 
den positiva påverkan företaget kunde ha på alla intressenter genom att bygga upp förmågan hos 
individer och samhällen. Idealen som Elmer strävat efter har format vårt företags engagemang i att 
göra gott genom att göra bra ifrån sig vilket är grunden för våra affärsetiska regler.  
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Inledning till våra affärsetiska 

regler 

Sid 10 

 Syfte 

 Vårt ansvar 

 Chef 
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Syfte 
Syftet med våra affärsetiska regler är att ge alla våra kolleger och samarbetspartners vägledning vid 
utförandet av vår verksamhet i uppfyllande av högt uppsatta etiska krav. Genom att hålla oss till 
reglerna håller vi oss till våra värderingar och personligheter. 
 
Vårt företags varumärke och rykte är mest känt för sin tillförlitlighet; ett attribut vi tänker hålla oss till 
i allt vi gör. ManpowerGroup har vuxit och utvecklats med en kultur av ärlighet, integritet och 
ansvarskännande. Vi anser att denna kultur fortsätter att utgöra en stark konkurrensfördel för oss. 
Reglerna hjälper till att upprätthålla denna kultur och bidrar på så sätt till vår framtida framgång.  
 
Reglerna hjälper oss även genom att vara effektivt befrämjande och skyddar av vårt varumärke och 
våra olika intressenter. Det hjälper alla att uppmärksamma områden som etisk risk, ger vägledning 
för identifiering av och att arbeta med etiska frågor. Metoder erbjuds för att rapportera oetiskt 
beteende utan rädsla för vedergällning.  

 
Reglerna gäller alla 
Våra regler gäller alla; anställda, företagsledningen på ManpowerGroup, samt på företagets 
dotterbolag, styrelsemedlemmar på ManpowerGroup, samt övriga som utför tjänster åt oss. När det 
gäller reglerna syftar termerna ”företag” och ”ManpowerGroup” till ManpowerGroup samt alla 
företagets dotterbolag och samarbetspartners runt om i världen. 

 
Vårt ansvar 
Anställd 

 Läsa, förstå och följa reglerna 

 Följa alla gällande lagar 

 Göra det rätta för alla intressenter 

 Be om råd om du känner dig osäker 

 Rapportera omedelbart brott eller misstänkta brott mot reglerna. Repressalier för att ha 
lämnat in en rapport i god tro tolereras inte. ”God tro” betyder att en anställd som har lämnat 
in information också anser att den är sann 

 Samarbeta fullt ut med auktoriserade undersökningar som utförs av företagsrepresentanter 

 Slutföra all utbildning som krävs, samt certifiering av efterlevnad av reglerna 

 
Chef  
Vi uppmuntrar våra chefer att förstärka och befrämja vår kultur och vårt etiska beteende genom att  
vara öppna och ärliga med vår affärsetik samt att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar kollegerna 
att kunna ta upp etiska problem utan rädsla för repressalier. Det är viktigt att vi skapar positiva 
förebilder för våra anställda genom att ge råd och föregå med gott exempel, eller genom att 
identifiera rätt företagsresurs för att göra detta.  
 
 
 

 

 
 



  

 

Affärsetiska regler 

  

Information om och rapportering  

av problem 

Sid 12 

 Tveksamma fall: Moraliskt stöd 

 Rapportering av problem 

 Inga repressalier 
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Tveksamma fall: Moraliskt stöd 
ManpowerGroups regler avser inte att ta upp alla lagar, regler, policyer eller omständigheter 
gällande etiskt beteende. Vi måste alla använda sunt förnuft och gott omdöme för att avgöra vad 
som är lämpligt beteende. Det är orealistiskt att förvänta sig att alla ska kunna allting. Ställ därför 
dessa enkla frågor som ett moraliskt stöd om du befinner dig i en situation där du är osäker på de 
etiska följderna av en handling: 
 

 Uppför jag mig på ett rättvist och ärligt sätt? 

 Är mina handlingar lagliga? 

 Är detta det rätta att göra? 

 Kommer andra att se på mina handlingar positivt i framtiden? 

 Tycker jag att jag handlar på ett etiskt sätt? 

 Om mina handlingar rapporterades i nyhetsmedierna hur skulle jag och ManpowerGroup 
uppfattas? 

 
Om du ändå behöver ledning talar du med din överordnade, chef, lokal chef för efterlevnad, annan 
ledare, chefen för efterlevnad av ManpowerGroups affärsetik eller chefsjuristen. 

 
Rapportering av problem 
Att undvika brott mot reglerna handlar inte bara om att följa lagen. Vi anser att arbeta med integritet 
och att behandla varandra med respekt fostrar en kultur som uppmuntrar till innovation och hjälper 
oss alla att lyckas.  
 
Vi måste så fort som möjligt rapportera all aktivitet som misstänks vara olaglig, vilseledande och 
oetisk, enligt de rapporteringsmetoder som anges i detalj på sidan 21 Alla som rapporterar problem 
i god tro kan vara säkra på att inte bli bestraffade. 
 
Vårt företag tar allvarligt på alla rapporter om brott, undersöker alla rapporter omedelbart, behandlar 
alla rapporter som konfidentiella i möjligaste mån och vi anstränger oss så långt möjligt för att 
skydda anonymiteten hos alla som rapporterar ett möjligt brott i god tro.  

 
Inga repressalier 
Vårt företag tolererar inte repressalier mot någon som lämnar in en rapport i god tro. Alla som 
upplever det de anser vara en form av repressalier ska rapportera detta så fort som möjligt till en 
överordnad, lokal chef för efterlevnad eller till globala chefen för efterlevnad av våra affärsetiska 
regler.  
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Vad vi lovar varandra 

Sid 14-18 

 People >> en av våra värderingar 

 Ömsesidig respekt 

 Datasekretess 

 Mångfald och tolerans 

 Säkerhet och hälsa 

 Drogmissbruk 

 Trakasserier och våld på arbetet 
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People >> en av våra värderingar 
En av våra värderingar – people – handlar om respekten vi har för individer och arbetets roll i deras 
liv. Vår grundtro går ut på att alla ska ha möjlighet att arbeta. Vi vill göra mer än vad efterlevnaden 
kräver, vad gäller tillämplig anställningslagstiftning världen över. Vi har tillsammans ett åtagande att 
se till att rättvisa råder vid anställning och befordran, utan diskriminering. 
 
Att respektera människor betyder även att vi delar ansvaret för att upprätthålla en säker och 
respektfull arbetsmiljö, en som är fri från missbruk eller oprofessionellt uppförande.  

 
Ömsesidig respekt 
Vi måste respektera alla som individer och behandla dem med värdighet. Vi är måna om 
individuella skillnader och befrämjar en anda av tolerans där alla människor välkomnas och försöker 
ge dem möjlighet att utnyttja sin potential till fullo. 
 
Genom att behandla varandra med respekt, värdighet, artighet och rättvisa fortsätter vi att lyckas 
genom effektivt teamwork och samarbete. 

 
Datasekretess 
Vår respekt för människor betyder vidare att vi respekterar och skyddar information om våra 
anställda, samarbetspartners, kunder, leverantörer, kandidater och individer. Det är särskilt viktigt 
med avseende på identifieringsnummer, hemadresser, telefonnummer, privata medicinska data och 
övriga data. Sådan data måste behållas konfidentiella. De får endast användas för legitima 
affärsändamål.  
 
Många länder där vi är verksamma har särskilda lagar om datasekretess. Vi förstår behovet av att 
skydda privatsekretessen. Vi strävar efter att hantera privatdata på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet 
med dessa lagar.  
 
Vi förstår vilka krav som gäller för datasekretessen och använder privatdata i ManpowerGroups 
system; intranät, epost och andra program endast för legitima affärsändamål. Vårt företag 
respekterar människors arbetsplatser, inklusive epost och talsvar. Företaget har även vissa juridiska 
rättigheter för att uppmuntra vårt etiska beteende. Detta omfattar fullständig åtkomst och inspektion 
av till exempel datorfiler, telefonregister, epost, talsvar, internetanvändning, affärsdokument, 
skrivbord, skåp och annan företagsegendom. 
 
ManpowerGroups globala datasekretessprinciper, dataskyddstandarder och gällande policyer, 
rutiner och avtalsåtaganden finns på: www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm. 
 
Vi agerar enligt vår personlighet ”Thrustworthy” på många sätt. Ett exempel är att följa policyn 
avseende alla globalt anställdas användning av datorresurser t ex all information som 
ManpowerGroup äger. Förutom privata data gäller detta annan information som vi måste hålla 
hemlig. Vissa exempel omfattar ekonomiska rapporter, kundinformation, marknadsföringsstrategier, 
yrkeshemligheter och annan information som anses utgöra immateriell egendom.  
 
När vi visar respekt för varandra och alla intressenter, visar vi även respekt för användandet av 
företagets tjänster, anläggningar och utrustning.  
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Mångfald och tolerans 
Som global organisation representerar ManpowerGroups anställda, samarbetspartners, kunder, 
kandidater och leverantörer en mångfald av individer. Vi är måna om gruppens mångfald eftersom 
den skapar många fler perspektiv och färdigheter i företaget. Detta ger en fördel för våra aktieägare, 
kunder, samhällen och andra intressenter. Knowledge och Innovation är två av våra 
huvudvärderingar. Vi kan fortsätta att skapa, och dela kunskap och idéer endast genom att befrämja 
en strategi som är öppen för allas idéer. 
 
Ett av våra affärsmål är att skapa bästa möjliga matchning av talang åt våra kunder, för att hjälpa 
alla uppnå långt mer än vad de kunnat tänka sig. Det betyder att vi allt mer behöver utnyttja källor 
och befolkningar som historiskt sett varit underrepresenterade. Därför är mångfalden av största vikt 
dels för att upprätthålla vår dominerande roll som expert i arbetets föränderliga värld dels för vår 
förmåga att uppfylla våra kunders behov, genom att vara öppna för idéer från alla och hjälpa alla att 
uppnå deras potential. 
 
Våra företagsvärderingar speglar vår tro på att alla människor ska ha likartade möjligheter till 
meningsfull anställning, inte bara därför att det är det rätta, utan därför att det hjälper alla att skapa 
relationer med de mest kvalificerade människorna, oavsett bakgrund. Enskilda, samhällen och våra 
kunder utvecklas alla när människor ges meningsfullt arbete. 
 
Detta gäller anställning, friställning, förmåner, förflyttningar, avsked, rekrytering, ersättning, 
korrigerande åtgärder och befordran. Läs mer om ManpowerGroups mångfalds policy på följande 
sida: www.manpowergroup.com/social/social.cfm. 

 
Säkerhet och hälsa 
Eftersom vi bryr oss om människor bryr vi oss om hälsan och säkerheten hos alla som en 
integrerad del av vår företagskultur. 
 

2 Scenario 

Varför är våra rutiner för att skydda datasekretess viktiga? 
Markera allt som gäller. 
 

o ManpowerGroup respekterar din sekretess. 
o ManpowerGroup vill ha ett rykte om sig att vara tillförlitliga, framtidsinriktade och experter när  

det gäller att skydda känslig privat data för personal och samarbetspartners. 
o ManpowerGroup har nu en global policy för datasekretess för att hjälpa företaget följa  

strängare datasekretesslagar. 
o ManpowerGroup vill minska risken för identitetsstöld och följa statliga bestämmelser gällande 

skydd av datasekretesslagstiftning som påverkar vår verksamhet. 
o Allt ovanstående. 

 

Svar: Allt ovanstående utgör skäl för att våra rutiner är viktiga. 
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Alla måste till fullo följa alla säkerhets- och hälsobestämmelser, policyer och rutiner och vara 
beredda att följa de planer för förberedelser vi har för nödfall. 
 
Vi måste rapportera farliga arbetsförhållanden eller metoder omedelbart så att omedelbara åtgärder 
kan vidtas. Alla arbetsplatsrelaterade olyckor, oavsett hur små, måste rapporteras direkt.  
 

Drogmissbruk 
Vi strävar efter en drogfri och alkoholfri arbetsplats. Alla måste vara fria från fysisk och psykologisk 
påverkan från droger och alkohol när de utför arbete och vistas på företagsägd mark. Detta för att 
skapa en säker och behaglig arbetsmiljö. Om en anställd är påverkad av alkohol eller olaglig drog 
eller nyttjar, äger eller säljer olagliga droger under arbetstid kan det leda till omedelbar uppsägning.  
 
Försäljning eller förtäring av alkoholdrycker på företagsägd mark är förbjudet förutom när detta 
uttryckligen godkänts av företagsledningen under företagsevenemang.  
 
Om du använder receptbelagda läkemedel som kan påverka din arbetsprestation eller minskar din 
förmåga att arbeta säkert diskuterar du detta med din överordnade. 

 
Trakasserier och våld på arbetet 
All har rätt att arbeta i en miljö som är fri från trakasserier, oavsett typ. Vi tolererar inte verbalt, icke 
verbalt eller fysiskt beteende av någon som har anknytning till vår verksamhet (inklusive 
leverantörer och kunder) som trakasserar eller skapar en skrämmande, stötande, rå eller fientlig 
arbetsmiljö, utövar arbetsplatsvåld eller sexuella trakasserier.  
 
Arbetsplatsvåld omfattar stöld och andra kommersiella brott, våld i hemmet och förföljelse, våld mot 
arbetsgivare, tidigare eller nuvarande anställda och/eller familjemedlemmar, kunder, leverantörer 
och övriga tredje parter. Enligt gällande lagstiftning och bestämmelser förbjuder vi innehavandet 
och/eller användningen av skjutvapen, andra vapen, explosiva anordningar och/eller annat farligt 
material i företagslokaler eller under utförande av företagsverksamhet. 
 
Sexuella trakasserier gäller närhelst ovälkommet beteende på basis av kön påverkar en individs 
arbete. Sådant uppförande omfattar ovälkomna sexuella närmanden, begäran om sexuella tjänster 
och annat  
verbalt eller fysiskt uppförande som är sexuellt med resultat att det skapas en skrämmande, fientlig 
eller anstötlig arbetsmiljö. 
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Om du upplever trakasserier eller våld mot dig, eller om du observerar denna typ av uppförande 
som riktas mot annan anställd, är du skyldig att rapportera händelsen till din överordnade, din chef, 
lokal chef för efterlevnad eller globala chefen för efterlevnaden av vår etik. 
 
Företaget tolererar inte repressalier mot en anställd som i god tro rapporterar ett fall av trakasserier 
eller våld på arbetsplatsen.

3 Scenario 

”Ovälkommet uppförande” kan bestå av uppförande som är oönskat, ovälkommet eller 
icke initierat.  
 
Uppförande som är acceptabelt för en individ kan vara ovälkommet för en annan (till exempel ett skämt 
eller en kram). Ett fastställande om eventuella trakasserier beror inte på avsikten hos den som utför det 
påstådda trakasseriet. Istället beror det på individen som tar emot eller ser på beteendet och anser det 
vara ovälkommet.  
Sven hälsar ofta på kvinnliga anställda med en kram. Sven är vänlig även mot manliga medarbetare, men 
dunkar dem bara i ryggen. Det som Sven inte tänkar på är att även om de flesta medarbetare inte har 
något emot detta beteende kryper en medarbetare ihop varje gång hon märker att Sven närmar sig 
eftersom hon tycker det är mycket obehagligt när han kramar henne. Sven måste förstå att även om han 
har goda avsikter kan hans beteende utgöra grund för klagomål om sexuella trakasserier eftersom hans 
beteende är ovälkommet för åtminstone en medarbetare. 
Om du befinner dig på en affärsresa där du är borta över natten, och om en överordnad, utanför affärstid, 
kommer till ditt hotellrum och säger att du får löneförhöjning om du går med på dennes sexuella 
närmanden, kan detta utgöra trakasserier enligt både lagstiftning och ManpowerGroups policy. Även om 
uppförandet inträffar utanför arbetstid har det ett samband med arbetet och är allvarligt nog för att skapa 
en fientlig arbetsmiljö eller utgöra motprestation gällande sexuella trakasserier. 
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4 Scenario 

Vilka av följande ageranden är lämpliga med avseende på uppförande på 
arbetsplatsen? 
Markera allt som gäller. 
 

o Att artigt tala om för en medarbetare vars uppförande du finner anstötligt eller olämpligt att du 
vill att han/hon slutar med uppförandet. 

o Att straffa någon som berättar om trakasserierna. 
o Att behandla alla på arbetsplatsen med yrkesmässig artighet och respekt.  
o Tänk igenom själv om du tycker att du är rättvis och ärlig när du korresponderar med 

medarbetare. 
 
Svar: Första, tredje och fjärde ruta ska markeras. 
Att straffa någon som berättar om trakasserier är inte lämpligt uppförande på en arbetsplats. Vi har 
alla personligen ansvar för att upprätthålla en säker och respektfull arbetsmiljö, som är fri från rått 
eller oprofessionellt uppförande. Alla anställda förväntas respektera medarbetarna som enskilda 
individer och behandla dem med värdighet. 
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Ett löfte till vårt företag och 
aktieägarna 

Sid 20-25 

 Intressekonflikter 

 Skydd av information och tillgångar 

 Inside-affärer och värdepapper 
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Intressekonflikter 
Vi har alla ansvar för att lösa intressekonflikter, eller det som verkar vara en intressekonflikt, för att 
skydda vårt företag och aktieägarna. Sådana konflikter kan uppkomma under aktiviteter där egna 
intressen kan misstänkas, eller ge intryck av att, hindra vår förmåga att ta objektiva beslut och 
agera på bästa sätt för vårt företag och aktieägarna. Yppande är av största vikt för komma åt 
problemet. . 
 
Process för yppande  
Du måste omedelbart informera en överordnad om eventuella transaktioner, relationer eller 
situationer som kan orsaka en faktisk eller potentiell intressekonflikt. Kravet gäller även 
transaktioner, relationer eller situationer som omfattar en annan individ som kan ge upphov till en 
faktisk eller potentiell intressekonflikt. Den underordnade ansvarar för att komma fram till ett beslut 
efter diskussion på lämplig ledningsnivå. 
 
Alla konflikter och tecken på intressekonflikter måste gå igenom denna process med yppande och 
granskning.  
 
Exempel på potentiella konflikter 
Listan nedan utgör exempel på transaktioner, relationer och situationer som kan orsaka faktiska 
eller potentiella intressekonflikter. 
 

1. Egna eller närstående familjemedlems ekonomiska intressen i en extern koncern som 
bedriver affärer med vårt företag, eller som är konkurrent till vårt företag. 

2. Betydande ledningskontroll av dig eller närstående familjemedlem i en extern koncern 
som i betydande grad bedriver affärer med vårt företag, eller som är konkurrent till vårt 
företag. 

3. Extern anställning, till exempel ett andra arbete, styrelsemedlemsskap eller 
konsultuppdrag, i en koncern som bedriver affärer med vårt företag, eller som är 
konkurrent till vårt företag.  

4. Anställning och/eller affärsuppdrag som hindrar (förutom i liten grad) dina uppgifter 
gentemot vårt företag.  

 
För alla dessa situationer måste du berätta om konflikten eller den potentiella konflikten för en 
överordnad och följa hans eller hennes anvisning gällande lösning av ärendet. 

 

Företagsmöjligheter 
Vi förväntas utföra våra arbetsuppgifter på ett sätt som hjälper företagets legitima affärsintressen. 
Det är förbjudet för oss att utnyttja möjligheter som uppkommer genom nyttjandet av företagets 
egendom, information, eller genom en tjänst på ManpowerGroup, såvida inte ManpowerGroup har 
tänkt på möjligheten men bestämt sig för att inte utnyttja den. 

 

Be om råd 
Återigen fungerar ovanstående endast som vägledning för att identifiera potentiella 
intressekonflikter. Frågor angående intressekonflikter kan endast lösas efter en genomgång av 
omständigheterna i samband med våra aktiviteter på ManpowerGroup. Därför måste vi följa 
processen för yppande och lösning.  
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5 Scenario 

Åke, som är inköpschef, talar om för Eduardo, som är säljare och som levererat en kontorsskrivare åt 
honom, att han inte kan hitta en kompetent rörmokare till att laga en läcka i badrummet. Eduardo 
föreslår en rörmokare med ett utmärkt rykte, men Åke tycker att det kostar för mycket. Eduardo 
förklarar att han är god vän med rörmokarens bror och kan ordna rabatt åt Åke. Som motprestation 
förslår Eduardo att Åke kanske kan ordna lite extra beställningar åt honom. Åke var mycket nöjd med 
skrivarna och säger att han ändå hade tänkt använda sig av Eduardos tjänster igen. 
Åke kanske inte tycker att det är ett problem, eftersom han tänkt beställa mer av Eduardo utifrån 
kvaliteten på skrivaren. Trots detta är det så att Eduardo gör honom en stor personlig tjänst vilket 
skapar en intressekonflikt. Om Eduardo erbjuder arbete av dålig kvalitet nästa gång Åke beställer av 
honom kan Åke ändå känna press att använda sig av honom igen, vilket inte skulle vara i företagets 
bästa intresse. 
 
Vilka av följande situationer skapar en potentiell intressekonflikt? 
Markera allt som gäller. 

o Ingela ger vuxna lektioner i engelska en gång i veckan. 
o Lydia, filialchef, anställer sin svärbror för att rusta upp filialkontoret. 
o Kwame, driftschef, får biljetter till en världsmästerskapsmatch i fotboll som tack efter att ha 

använt en viss leverantörs tjänster. 
o Siobhan arbetar deltid åt en konkurrent. 

 
Svar: Andra, tredje och fjärde rutan markeras. 
Ingelas arbete externt som lärare utgör troligen inte en konflikt i förhållande till hennes anställning på 
ManpowerGroup eftersom hon är lärare utanför arbetstid. Lydia i egenskap av filialchef har anställt en 
släkting för att arbete direkt åt henne på filialen, vilket skapar en potentiell intressekonflikt. Om 
Kwame tar emot gratisbiljetter från en leverantör skapar han vad som förefaller utgöra en 
intressekonflikt, vilket äventyrar ManpowerGroups rykte. Kwame kanske känner sig tvungen att 
använda leverantören för framtida affärer även om leverantören inte utför arbete som är 
tillfredsställande. Siobhan skapar även han en konflikt med ManpowerGroup genom att vara externt 
anställd åt en konkurrent. 
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Skydd av information och tillgångar 
Vi har ansvar för att skydda ManpowerGroups tillgångar, precis som om vi ägde dem själva. 
ManpowerGroups tillgångar består av mer än enbart pengar, egendom och utrustning. De omfattar 
ekonomiska data, idéer, affärsplaner, teknologi, kundlistor, privatinformation om anställda och övrig 
företagsägd information. Stöld, förskingring eller obehörig användning av dessa tillgångar är 
allvarliga gärningar, vilka hanteras på lämpligt sätt.  

 
Användning av företagstillgångar 
Vi måste agera på ett sätt som bevarar företagets fysiska egendom, material och utrustning. Privat 
användning av dessa tillgångar tillåts endast efter godkännande. Tillgångar får aldrig användas för 
eget nyttjande och/eller affärsändamål som inte har samband med företaget. 

 
Konfidentiell affärsinformation 
Konfidentiell affärsinformation om våra affärsstrategier och vår verksamhet är en värdefull 
företagstillgång. ”Konfidentiell affärsinformation” omfattar prissättning och kostnadsdata, kundlistor, 
potentiella förvärv, affärsprocesser och -rutiner, ekonomisk data, affärshemligheter och kunskap, 
personalrelaterad information, marknadsföring och försäljningsstrategier och -planer, 
leverantörslistor, utvecklingsinformation och annan information som inte publicerats offentligt. All 
företagsinformation får endast användas till gagn för företaget, aldrig för eget bruk.  
 
Undantag: a) efter skriftligt tillstånd av ManpowerGroup. b) information lagligen släpps som allmän 
kunskap. c) du beordras att offentliggöra informationen av domstol.  
 
Detta ansvar består även efter att vår anställning och affärsrelationer med ManpowerGroup upphör, 
enligt gällande lagstiftning. 

 
Noggrannhet, sparande av och kassering gällande affärsdata och -
dokument  
Vi har rykte om oss att vara ärliga och tillförlitliga i alla affärsområden. All affärsinformation inklusive 
affärsinformation och ekonomisk information måste rapporteras i tid och med noggrannhet. 
Ekonomisk information måste spegla faktiska transaktioner och följa god redovisningssed. Det är 
inte tillåtet att skapa icke rapporterade eller registrerade fonder eller tillgångar. 
 
Affärsdokument och -information omfattar pappersdokument som till exempel brev och tryckta 
rapporter. Det omfattar även elektroniska dokument som till exempel epost och andra medier som 
innehåller information om företaget och/eller företagets affärsaktiviteter.  
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Immateriell egendom - vår och andras 
Kunskap och innovation är två av ManpowerGroups kärnvärden. ManpowerGroups immateriella 
egendom är en värdefull affärstillgång. Vi är skyldiga att respektera och skydda all immateriell 
egendom, oavsett om den är vår eller tillhör en annan individ eller organisation. 
 
ManpowerGroup äger alla uppfinningar, upptäckter, idéer och handelshemligheter som skapats av 
Manpower-anställda på arbetet eller som skapats genom ManpowerGroups resurser.  
 
Skyldigheterna gäller särskilt alla program. Vi använder alla program lagligen i enlighet med 
licenserna under vilka vi beviljats användning.  

 
Användning av elektroniska medier 
Vårt varumärke och vårt rykte är avhängigt av hur vi alla uppför oss. Detta inbegriper uppförande 
via alla elektroniska medier och kommunikationssystem som till exempel talsvar, epost och 
kommersiella program.  
 
Kommunikation på dessa system är inte privat utan kommunikationen är affärsinformation. Därför 
får ManpowerGroup i enlighet med gällande juridiska regler, begränsa, läsa, ha åtkomst till, snappa 
upp innehållet i kommunikationen. 
 
Som användare av dessa system ansvarar vi för att se till att kommunikationen via dessa system 
inte skadar eller verkar stötande på någon eller utsätter vårt företag för risk. Vi får aldrig använda 
ManpowerGroups system för att medvetet, vårdslöst eller illvilligt sätta upp, lagra, överföra, ladda 
ner eller distribuera hotande, stötande, förolämpande, kränkande eller obscent material.  
 
Sociala nätverk online utgör en stor del av vår framgång. Nätverken kopplar ihop oss med fans och 
vänner som blivit kunder, kandidater, samarbetspartners och medarbetare. I motsats till andra 
företag uppmuntrar och hjälper vi de anställda att använda sociala nätverk. Vi har publicerat 
riktlinjer (finns på http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10) gällande lämpligt 
uppförande vid användande av dessa verktyg. Detta så att vi kan använda dem på ett sätt som är 
till gagn både för företaget och de anställda. Vi förväntar oss att anställdas onlineuppförande 
speglar uppförandet i alla företagssammanhang. 

6 Scenario 

Yumiko, rekryteringskonsult på ManpowerGroup, berättar för bästa vännen, Monika, om ett nytt 
verktyg som ManpowerGroup har utvecklat för att mäta kandidaternas bästa egenskaper. Verktyget 
hjälper oss att öka våra intäkter. Yumiko berättar för Monika att inte berätta denna information för 
någon, särskilt inte hennes kusin som råkar vara direktör på ett konkurrerande företag. Monika lovar 
att inte säga något, trots att hon tidigare visat att hon inte kan hålla saker och ting hemligt. 
 
Yumiko kanske avslöjar en viktig företagshemlighet. Sunt förnuft bör hjälpa henne att förstå att 
berätta denna information för en släkting till en konkurrent är mycket oklokt. Hon får under inga 
omständigheter avslöja konfidentiell information om företaget eller företagets affärer. Alla anställda på 
ManpowerGroup förväntas respektera ManpowerGroups tillgångar precis som om de vore de egna. 
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Frågor från investerare och media 

Vi måste lämna information om vår organisation till allmänheten, aktieägarna och media. Vi måste 
göra detta så att all information lämnas in i tid, är relevant och exakt. Det är viktigt att förhindra 
oavsiktligt avslöjande av konfidentiell information. Alla förfrågningar eller begäran om information 
från allmänheten, en aktieägare, en analytiker eller en mediarepresentant måste omedelbart 
vidarebefodras till lämplig utsedd PR-person i ditt land. Om förfrågan har med en global fråga att 
göra måste den riktas till och vidarebefordras till PR-avdelningen på globala huvudkontoret.  
 
 

Insideaffärer och värdepapper 
Federal amerikansk lagstiftning angående värdepapper förbjuder köp eller försäljning av 
företagsaktier när du känner till viktig information om vårt företag, som inte allmänheten känner till. 
Handel i denna situation kallas för insideraffärer. Lagen förbjuder även att du framför sådan 
information till andra som då kanske bedriver handel med företagsaktier.  
 
Sådan information kan omfatta nya marknadsföringsinitiativ, försäljnings- och inkomstresultat, 
prognoser, stora avtal med kunder eller leverantörer och/eller potentiella förvärv eller 
sammanslagningar, eller annan betydande utveckling. Alla med åtkomst till sådan information 
måste behålla den konfidentiell. Vi får inte diskutera konfidentiell information med någon utanför 

7 Scenario 

Stefan, styrelsemedlem på ManpowerGroup, visar medarbetaren Mary en kommentar han tänker 
sätta upp på en internettavla angående de senaste nyheterna om världens skuld. Mary uttrycker oro 
över att Stefan sätter upp kommentaren via hans ManpowerGroup-epost, och påpekar att det kan 
verka som om åsikten som uttrycks tillhör ManpowerGroup, inte Stefan. Han svarar att det inte finns 
någonting i etikreglerna som förbjuder detta. Mary understryker att reglerna kan inte i detalj ta upp 
alla situationer. Stefan kan vara illa ute om någon tror att hans åsikt är ManpowerGroups åsikt. 
Mary tänker rätt. Genom att förstå och tillämpa reglernas andemening förväntas vi använda sunt 
förnuft vid beslut om vad som är lämplig användning av företagets resurser. I reglerna står det klar att 
ManpowerGroups tillgångar, till exempel epostadresser får användas till affärsändamål. Vi har ansvar 
för att agera i företagets eget bästa. Om Stefans åsikt rapporterades i nyhetsmedierna som 
ManpowerGroups, kunde det påverka organisationen på ett negativt sätt. 
 
Vilka av följande skulle vara det rätta att göra vid hantering av en etiskt utmanande situation 
som inte särskilt tas upp i reglerna? 
Markera allt som gäller. 

o Använd sunt förnuft utifrån reglernas andemening. Fråga din överordnade om du behöver 
hjälp. 

o Undvik situationen och den löser sig antagligen själv. 
o Gör ingenting, eftersom situationer som inte särskilt tas upp i reglerna inte angår dig.  

 
Svar: Använd sunt förnuft och gott omdöme, eller fråga din överordnade när inga specifika 
lagar eller riktlinjer i reglerna gäller din situation. 
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företaget, inklusive gällande affärsavtal utan anknytning till ManpowerGroup, familjemedlemmar 
och/eller vänner.  
 
ManpowerGroup har en separat policy om insideraffärer, ManpowerGroups förklaring av policyn 
angående handel i värdepapper, vilken finns på 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=7083. Vi förväntas följa 
denna policy. Om du vill köpa eller sälja våra aktier men inte är säker på kraven kontaktar du 
företagets chefsjurist. 
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Sid 27-29 

 Relationer och affärspartners 

 Försäljning, marknadsföring och kommunikation 

 Överlämning, mottagande och förfrågan gällande 

gåvor och representation 

 Antitrust-/konkurrenslagstiftning 

 Inhämtning av konkurrentinformation 

 

Ett löfte till våra kunder och 
affärspartners 
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Relationer och affärspartners 
ManpowerGroup tror på att bedriva affärer med affärspartners som uppvisar högt uppställda krav på 
etiskt affärsagerande. Vi strävar efter att etablera ömsesidigt fördelaktiga långa relationer med våra 
affärspartners.  
 
En affärspartner är en agent, leverantör, oberoende leverantör eller konsult som erbjuder produkter 
eller tjänster direkt till ManpowerGroup.  

 
Val 
Våra val av underleverantörer och leverantörer görs utifrån objektiva kriterier, vilket inkluderar 
kvalitet, teknisk skicklighet, kontnad/pris, schema/leverans, tjänster och engagemang i socialt 
ansvarsfulla affärsmetoder.  Vi gör vårt bästa för att se till att våra inköpsbeslut aldrig påverkas av 
personliga relationer eller av mottagandet av olämpliga gåvor, tjänster eller överdådig 
representation. 
 
Vi kräver att våra leverantörer bekräftar sitt engagemang med att följa och befrämja de 
huvudmetoder för företags sociala ansvar som följer Athens Ethical Principles (finns på 
http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm), United Nations Global Compact, standarder i  
International Labor Organization och andra globala standarder som ManpowerGroup följer genom 
sina dagliga affärsaktiviteter 

 
God affärssed 
Vi respekterar alla människor och har ett rykte om oss att skapa förtroende i alla våra relationer. 
Därför avslöjar vi inte avtalsinformation eller villkoren i våra affärsrelationer med våra 
underleverantörer och leverantörer för tredje part, såvida inte får tillstånd. 

Försäljning, marknadsföring och kommunikation  
Vi är stolta över kvaliteten på våra tjänster och strävar efter att konkurrera rättvist genom att 
använda oss av etiska affärsmetoder. Vi strävar efter att endast presentera riktig och sann 
information om våra produkter och tjänster i presentationer, diskussioner med kunder, vår 

8 Scenario 

Sant eller falskt: ”Så länge en leverantör ger ManpowerGroup service av högsta 
kvalitet behöver vi inte tänka på de etiska standarderna eller affärsmetoderna hos 
leverantören”. 
 
Svar: FALSKT.  
 
Eftersom våra etikregler kräver att vi agerar etiskt och behandlar alla människor med respekt och 
värdighet har vi samma förväntningar gällande andra företag, individer och organisationer med vilka 
vi bedriver affärer. 
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marknadsföring, kampanjmaterial och allmänna uttalanden. Vi presenterar rättvis information när vi 
ombeds jämföra oss med konkurrenterna 

 
Överlämning, mottagande och förfrågan gällande gåvor  
och representation  
Vi måste alltid utföra våra affärsaktiviteter med högt uppställda krav för att upprätthålla vårt rykte om 
att vara rättvisa och ärliga i affärer. Det är tradition att uttrycka sin uppskattning för kunder och 
leverantörer genom att till exempel ibland ge gåvor av litet värde eller genom representation, till 
exempel luncher eller middagar. Sådana aktiviteter måste begränsas och får aldrig påverka beslut 
vi tar åt vårt företag. Vi måste visa gott omdöme vid överlämnande och mottagande av 
uppskattning. 
 
Även om det är svårt att definiera ”tradition” och ”litet” genom att ange ett särskilt pengabelopp ska 
sunt förnuft ange vad som skulle anses extravagant eller orimligt. Om en oberoende tredje part kan 
tänkas dra slutsatsen att beloppet påverkat vårt omdöme är beloppet för stort.  
 
Vi får aldrig fråga efter, ge eller ta emot kontanter eller motsvarande (till exempel presentkort) vid 
bedrivandet av affärer med en kund, tänkbar kund eller annan affärsrelaterad samarbetspartner. 

 
Antitrust-/konkurrenslagstiftning 
ManpowerGroup är framgångsrik på konkurrenskraftiga och öppna marknader. Vår framgång 
bygger på hög kvalitet inom alla våra verksamhetsområden. USA, Europeiska unionen, 
organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, samt andra länder och landsgrupper har 
antagit antitrust- och konkurrenslagar som avser skydda konkurrensen och befrämja öppna 
marknader. Vi avser att helt följa dessa lagar och bestämmelser vilka förbjuder avtal som hindrar 
rättvis konkurrens och ofta innebär hårda straff. Företaget tolererar inte uppförande som bryter mot 
dessa krav.  
 
Det är inte tillåtet för någon på företaget att leda, delta i, godkänna eller tolerera brott mot antitrust- 
eller konkurrenslagar. Vidare är chefer ansvariga inte enbart för sitt eget uppförande, utan även för 
de anställdas uppförande. 
 
Eftersom lagstiftningen inte är densamma i alla länder är det viktigt att du förstår de antitrust- och 
konkurrenslagar som är relevanta för din marknad. Dessa allmänna riktlinjer måste vi följa. För alla 
är det förbjudet att delta i diskussioner om eller avtal med konkurrenter angående följande: (1) 
priser, rabatter eller villkor angående försäljning; (2) vinster, vinstmarginaler eller kostnadskalkyler; 
(3) marknadsandelar, försäljningsregioner eller marknader; (4) allokering av kunder eller regioner; 
(5) val, avslag eller avslutande av relationer med kunder och leverantörer; (6) begränsning av 
regioner eller marknader där ett företag får återförsälja produkter samt (7) begränsning av kunder till 
vem ett företag får sälja. 
 
Förebyggande verksamhet är det viktiga. Tala därför med företagets chefsjurist vid frågor om 
tillämpningen av antitrust- eller konkurrenslagstiftning med avseende på tidigare, nuvarande eller 
framtida uppförande. 
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Inhämtning av konkurrentinformation 
Vi konkurrerar öppet och rättvist. Vi har ansvar och rätt att inhämta information om andra 
affärsorganisationer, inklusive våra konkurrenter, genom lämpliga etiska och lagliga metoder. 
Sådan information kan omfatta analytikerrapporter, icke företagsägda marknadsföringsmaterial, 
annonser, offentliga tidskrifter, samt annan publicerad och kommunicerad information.  
 
Vi får inte försöka inhämta sådan information genom oetiska och olagliga metoder, till exempel 
industrispionage, telefonavlyssning och/eller genom att förfalska vår identitet. Vi får inte ta emot 
eller läsa konkurrents dokument som vi vet har inhämtats på olämpligt sätt.  
 
ManpowerGroup respekterar lagliga åtaganden du kanske har gentemot en tidigare arbetsgivare, till 
exempel sekretessbestämmelser och begränsningar gällande att göra förfrågan till anställda och 
kunder hos föregående arbetsgivare. Den som har sådant avtal måste berätta det för att avtalets 
villkor ska efterlevas.  

 
 
 

9 Scenario 

Du befinner dig på ett handelsföreningsmöte när du inbjuds att informellt träffa representanter från 
flera konkurrenter. På mötet nämner en av dem en ny skatt som gör det dyrare att bedriva affärer i en 
viss region. En annan individ föreslår att alla kommer överens om att höja priset något för ett visst 
produktsortiment för att kompensera för den nya skatten.  
 
Vad gör du? 
Markera allt som gäller. 

o Lyssnar tyst medan resten av gruppen diskuterar deras alternativ. 
o Antecknar noga så att du har ett noggrant protokoll över konversationen. 
o Åker tillbaka till kontoret och föreslår prisökningen för din överordnade. 
o Tackar nej till att diskutera frågan och avlägsnar dig från situationen. 

 
Svar: Nummer fyra ska ha markerats. 
 
Att samarbeta med konkurrenter för att sätta priser utgör brott mot amerikansk antitrustlagstiftning 
och global konkurrenslagstiftning. Till och med att befinna sig i rummet under en diskussion som 
denna kan resultera i allvarliga straff. Du måste insistera på att diskussionen omedelbart avslutas och 
lämna rummet om den inte gör det. Det räcker inte att vara tyst, du måste aktivt protestera och 
avlägsna dig ifrån situationen. Du får absolut inte föra anteckningar. Inte heller får du föreslå att 
ManpowerGroup använder sig av sådana olagliga metoder. Du måste även berätta för 
ManpowerGroups globala juridiska avdelning om händelsen.  
 
Kom ihåg att brott mot antitrust- och konkurrenslagstiftning inte behöver ha ett formellt skriftligt avtal. 
Om konkurrenterna på det mötet inte sa någonting vidare om skatten och en prisökning, men vissa 
deltagare sedan faktiskt höjde sina priser för att kompensera mot den nya skatten, kan det räcka för 
att en åklagare ska inleda en undersökning. 
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Mutor och korruption 
Vi har ansvar för att följa alla tillämpliga lagar mot bestickning och mutor, inklusive amerikansk 
lagstiftning om korrupta utländska affärsstrategier, samt alla gällande lagar av liknande slag i länder 
och regioner där vi bedriver affärer. Vi betalar inte mutor eller på annat sätt olämpligt påverkar 
regeringstjänstepersoner, politska partier eller kandidater som vill väljas till politiska poster - även 
om sådan betalning begärs och kallas för någonting annat än muta. Det gäller även om det sker 
genom en tredje part, till exempel en agent eller representant.  
 
Anta att ett land inte tillåter någon slags betalning, till exempel en såkallad underlättande betalning, 
till en regeringsanställd för att han/hon snabbare ska utföra en rutin eller oreglerad uppgift som 
annars skulle fördröjas. Rådgör först med företagets chefsjurist eller chef för efterlevnaden av global 
etik, för att vara säker på att du inte bryter mot lagar i ditt land eller USA. 

 
Miljövård 
I över 60 år har vår tradition av att ta ansvar för de samhällen vi tjänar gjort att vi ständigt strävar 
mot att minska vår miljöpåverkan. Vi driver våra anläggningar med de tillstånd, godkännanden och 
kontroller som krävs. Vi fortsätter att lära oss mer och hitta bättre sätt att följa efterlevnaden av 
gällande miljölagar och standarder som gäller oss. 
 
Vi kan spela en viktig roll och ha en positiv inverkan på miljön genom att tillhandahålla goda val och 
använda olika möjligheter att uppmuntra till ansvarsfull kontroll över miljön genom våra anställda, 
leverantörer, samarbetspartners och andra. På så sätt kan ManpowerGroup hjälpa till att stödja mer 
lönsamma samhällen att bo och arbeta i. Enligt principen om ”minska, återanvänd och återvinn” 
implementeras de flesta av ManpowerGroups miljöinitiativ på lokal nivå med program som är 
anpassade till lokala och nationell behov. Vi uppmuntrar de anställdas idéer och deltagande i 
miljöprogram i alla affärsenheter.  
 
Vårt internationella huvudkontor är LEED Gold Certified, vilket är ett exempel på hur plats, 
byggmaterial, energi, vattenkonservering och driftsprinciper kan minska miljöpåverkan och skapa en 
tilltalande upplevelse. Vår avsikt är att använda denna certifiering för alla våra kontor, så långt det 
är praktiskt möjligt. Avdelningar för inköp, fast egendom och andra driftsfunktioner måste alltid tänka 
på sätt som kan förbättra miljöresultatet och, som ett resultat, uppmuntra individer att tillämpa 
liknande riktlinjer i privatlivet. 

 
Politiska bidrag och aktiviteter 
Det är inte tillåtet att använda företagsmedel, egendom eller andra resurser för att ge bidrag eller 
förmåner till politiska kandidater, partier eller aktiviteter. Företaget återbetalar inte egna bidrag till 
politiska ändamål. 
 
Alla är välkomna att delta i politiska aktiviteter på fritiden och på egen bekostnad, så länge det inte 
stör utförandet av sitt arbete på ManpowerGroup. Ge inte politiska bidrag, pengar eller personliga 
tjänster i ManpowerGroups namn. 
 

Gränslösa talanglösningar 
Som ledande expert på globala arbetsmarknadstrender har ManpowerGroup en unik insikt i vikten 
av att matcha begåvade individer med kunder som behöver deras färdigheter, oavsett var i världen 
de två parterna finns. I en värld är ett växande problem att befolkningssammansättning kan leda till 
fel matchning av begåvning för företag och då spelar ManpowerGroup en kritisk roll när det gäller 
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att sammanföra de två på ett effektivt och etiskt sätt. Vi känner till vikten av att erbjuda de bästa och 
mest begåvande individerna för att tjäna våra kunder runt om i världen. 
 
Vi strävar efter att följa alla lagar som gäller förflyttningen av människor och affärsaktiviteter över 
landsgränser. Vi har nolltolerans mot människosmuggling eller påtvingat arbete. Vi följer alla 
internationella arbets- och immigrationslagar och bestämmelser var vi än verkar. Vi uppmuntra 
andra enheter att följa vårt exempel.  
 
Vi strävar efter att följa relevanta exportkontrollagar och -bestämmelser vilka reglerar till exempel 
utbyte av information över landsgränser, epost och webbåtkomst. 
 
Vi strävar efter att följa antibojkottlagar vilka förbjuder att ManpowerGroup bedriver affärer med 
vissa länder och företag.  
 
Avsikten är att följa till fullo alla relevanta immigrationslagar och internationella standarder där vi 
verkar. Vi känner till det värde som människor och deras färdigheter för med sig. Vi känner till vikten 
av att ha giltiga tillstånd för att arbeta i ett värdland. De som arbetar utanför hemlandet måste 
inneha alla de rätta visumen och arbetstillstånden som krävs enligt lagen, innan de anländer till 
värdlandet. De ansvarar för att följa villkoren i visumen och tillstånden, vilket även gäller skatter, 
valutaväxling och andra lagar i värdlandet.  
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Administration 
Våra affärsregler administreras och tolkas av företagets globala chef för efterlevnaden av vår 
affärsetik, Shannon Kobylarczyk (shannon.kobylarczyk@manpowergroup.com). Den globala chefen 
för efterlevnad har behörighet att formulera och implementera regler, processer och 
utbildningsprogram för att befrämja våra affärsetiska reglers efterlevnad. Hon har även behörighet 
att svara på frågor angående dessa affärsetiska regler och deras tillämpning i särskilda situationer.  
 
ManpowerGroups globala chef för efterlevnad av vår affärsetik rapporterar regelbundet till styrelsen 
eller lämplig styrelsekommitté om efterlevnaden av dessa affärsetiska regler. 

 
Juridiska processer och interna undersökningar  
Vi strävar efter att agera ansvarsfullt och noggrant i alla våra affärer. Därför måste alla som tar emot 
krav, klagomål, uppmaning att inställa sig eller på annat sätt blir varse att vårt företag är föremål för 
en juridisk eller administrativ process eller en statlig undersökning eller utredning, omedelbart 
meddela företagets chefsjurist, som koordinerar och leder vad företaget ska svara i uppkomna fall.  
 
Inspektioner innebär ofta komplicerade juridiska frågor och affärsfrågor. Försök inte att utreda 
juridiska ärenden eftersom detta kan äventyra inspektionen. Det ligger på företagets högre lednings 
ansvar att fastställa huruvida det ska utföras en interninspektion, samt även att fastställa vilka 
metoder som ska användas vid inspektioner i allmänhet.  
 
Om resultatet av en intern eller statlig inspektion leder till korrigerande åtgärder fastställer den 
högre ledningen vilka steg som ska vidtas. Ledningen ansvarar då för implementeringen av 
framtagna åtgärder. 
 
Det är vår plikt att till fullo samarbeta vid interninspektioner som utförs av vårt företag Alla 
uppmuntras att i allra högst grad samarbeta, och att följa de råd som företagets chefsjurist eller 
externa jurister ger när detta begärs i samband med polisundersökning.  
 
Vi måste vara ärliga i alla affärer med staten, polisen och interninspektioner. Vi får inte göra 
följande: 

 Förstöra, ändra eller gömma dokument eller andra möjliga relevant bevis 

 Göra vilseledande uttalanden i samband med inspektion av företaget eller av staten 

 Störa, på vilseledande sätt påverka eller hindra inspektion 

 Försöka påverka någon att förstöra bevis, uppge falsk eller vilseledande information eller 
störainspektion. 

 

Resurser för information om och rapportering av problem 
Gör följande för att inhämta råd gällande affärsetik eller efterlevnad av den eller för att rapportera 
misstänkt, planerat eller faktiskt brott: 

1. Tala med din överordnade, chef, lokala chef för efterlevnad eller ManpowerGroups globala 
chef för efterlevnad. 

2. Använd heta linjen för affärsetik ManpowerGroups externa serviceleverantör, Global 
Compliance (global efterlevnad) kontaktas på telefon avgiftsfritt, enligt följande:  
 För samtal från Nordamerika ring: 1-800-210-3458. 
 För samtal från länder utanför Nordamerika gå till 

http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489. För 
samtal från land på listan slå direktnumret för det landet. 
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 För samtal från land som inte finns på listan gå till www.business.att.com/bt/access.jsp 
för att hitta AT&T s landsnumret. Ring sedan landsnumret och vänta på ton eller prompt 
och slå 800-210-3458. 

3. Kontakta chefen för efterlevnaden av global affärsetik och assistenten till chefsjuristen 
 Shannon Kobylarczyk. 
 Telefon: +1-414-906-7024 
 Epost: shannon.kobylarczyk@manpowergroup.com 
 Postadress: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, USA 

 
Utbildning och certifiering 
Vi delar ansvaret för att göra det rätta för alla intressenter och att skydda företagets rykte. Ett av de  
viktigaste stegen är att alla anställda måste gå igenom en regelbunden träning gällande våra 
affärsetiska regler och företagets riktlinjer. Chefen för efterlevnad av vår globala affärsetik har satt 
ihop ett utbildningsprogram åt oss. 
 
Eftersom vi vill säkerställa att dessa affärsetiska regler följs måste alla anställda runt om i världen  
(förutom samarbetspartners) och alla medlemmar i styrelsen årligen fylla i och skicka in en 
efterlevnadsrapport och certifiering. 

 
Disciplinära åtgärder 
Underlåtenhet att följa de affärsetiska reglerna, obligatoriska certifieringsprocessen eller 
underlåtenhet att samarbeta vid en intern inspektion av faktiskt eller misstänkt brott mot dessa 
affärsetiska regler kan utgöra grund för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. 

 
Ingen bestraffning 
Företaget förbjuder och tolererar inte någon form av bestraffning mot någon som i god tro 
rapporterar faktiskt eller misstänkt brott mot lag, regler, bestämmelser eller stadga i dessa 
affärsetiska regler. 
 
Repressalier i sig själv anses utgöra brott mot dessa affärsetiska regler. Om du anser att du utsatts 
för  
någon form av repressalier var inte rädd för att rapportera händelsen till en överordnad eller chefen 
för av vår globala affärsetik.  
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”Vår företagskultur är unik. Vi förstärker denna kultur varje dag inte enbart genom VAD vi gör och 
säger, utan än viktigare genom HUR vi gör detta och HUR vi uttrycker oss. Denna höga 
ambitionsnivå gällande vårt individuella uppförande bidrar till att skapa ManpowerGroup 
Experience.” 
 
Jonas Prising, verkställande direktör, ManpowerGroup 
 
ManpowerGroup 
World Headquarters 
100 Manpower Place 
Milwaukee, WI 53212, USA 
www.manpowergroup.com 
 
© 2014 ManpowerGroup 
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Vilka av följande ingår i ManpowerGroups riktlinjer för rapportering av brott mot 
efterlevnad? 
Markera allt som gäller. 

 
o Om du undrar över något kontaktar du din chef, förman, lokala chef för efterlevnad eller 

ManpowerGroups chef för efterlevnad. 
o Om du rapporterar brist på efterlevnad publiceras detta omedelbart i hela ManpowerGroup. 
o Om du rapporterar ett misstänkt brott i god tro som senare befinns vara utan grund kan du 

straffas.  

 
Svar: Ruta nummer ett ska ha markerats. 
 
Om du undrar över efterlevnaden finns flera vägar att gå, till exempel att rådgöra med din chef, 
förman, lokala efterlevandschef eller ManpowerGroups chef för efterlevnad. Rapporterna hålls 
konfidentiella utom i sällsynta fall. Vidare straffas du inte för rapport som inlämnas i god tro om dina 
misstankar befinns vara oriktiga. 


