
baesystems.com

Uppförandekod



Innehåll

Översikt
Inledning av verkställande 
direktören 2

Vår uppförandekod 4

Vem måste följa vår 
uppförandekod? 5

Vad händer om jag inte 
följer uppförandekoden? 5

Åtaganden enligt vår 
uppförandekod 6

Hur är det med olika 
lagar i olika länder? 8

Säga till 8

Vi tolererar inte  
repressalier 9

Vår ansvarsfulla 
beslutsmodell 10

Respekt på jobbet
Beteenden och normer 14

Vårt ansvar på 
arbetsplatsen
Säkerhet, hälsa och 
välbefinnande 18

Registrering av tid, 
kostnader, material och 
finansiell information 20

Produktsäkerhet 
och -kvalitet 22

Användning av 
företagets egendom 23

Ansvarsfull användning 
av information
Använda företagets 
IT-system 26

Hantera och dela 
information 28

Personlig information 30

Aktieaffärer och 
insiderinformation 32

Vårt affärsansvar
Arbeta med andra 36

Mänskliga rättigheter 37

Miljö 38

Samhällsengagemang 39

Vårt antikorruptions
program
Mutor, bestickning och 
korruption 42

Gåvor och representation 44

Hantera intressekonflikter 46

Utse och arbeta med 
rådgivare 47

Politiskt stöd och 
lobbyverksamhet 48

Individens politiska 
aktiviteter och donationer 49

Regelefterlevnad
Anbud och 
kontraktsförhandling 52

Konkurrens och karteller 53

Handelsrestriktioner, 
exportkontroller och 
sanktioner 54

Ytterligare information  
och Index
Ytterligare information  
för BAE Systems, Inc. 
-företag 56

Index 58

Kontakta 
etiklinjen

Om du upplever oro gällande BAE Systems 
huvudkontor, Shared Services, Air, Land, 
Maritime eller Digital Intelligence, använd 
dig av motsvarande kontaktuppgifter 
nedan:

Australien 1 800 803732

Konungariket Saudiarabien 800 844 3328

Storbritannien 0800 0126930

Belgien 00 800 72332255

Indien 000 800 4401256

Irland 1800 812740

Japan 0120 921067

Kanada 1877 59 98073

Kuwait +44 191 516 7756

Malaysia 1800 220 054

Oman 800 72323

Polen 00 800 72332255

Qatar 8000 250

Singapore 800 4481773

Turkiet 00800 4488 20729

UAE 8000 4413376

USA 1 866 901 3295

Om du upplever oro gällande BAE Systems 
Inc., Electronic Systems, Enterprise Shared 
Services, Electronic Systems, Intelligence & 
Security eller Platform & Services använd dig 
av motsvarande kontaktuppgifter nedan:

USA 888-374-0123

Israel avgiftsfritt 1-809-457-229

Mexiko avgiftsfritt 8000990644-229

Sverige avgiftsfritt, mobilaktiverat* 020-88 98 97

Storbritannien avgiftsfritt 0800 014 8140

Webbplats
www.safecall.co.uk/baeplc

Epost
ethics.helpline@baesystems.com

Webbplats
www.ethicshelpline.us.baesystems.com *

Epost
ethics.inchelpline@baesystems.com *

Alla övriga länder
Om ditt land inte finns med på listan eller om du har svårt att få kontakt med etiklinjen 
kan du ringa vårt avgiftsfria telefonnummer. Slå det internationella numret och begär ett 
internationellt omvänt debiteringssamtal till: +44 191 516 7749.

* Misstankar som omfattar information som är säkerhetsklassad ska anmälas till Säkerhet.
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Våra kunder, aktieägare, partners och kollegor förväntar sig av oss, 
och förtjänar, de högsta kraven på god affärssed. Vi förtjänar och 
upprätthåller deras förtroende genom kvalitet och integritet i våra 
beslut och i hur vi agerar varje dag.

I vår uppförandekod beskrivs de normer och beteenden som 
förväntas av alla oss medarbetare på BAE Systems. Den är till stöd 
för oss i vårt beslutsfattande och den beskriver hur vi kan söka hjälp 
och råd om vi är osäkra på hur man ska agera rätt i någon 
situation.

Principerna i vår uppförandekod är bestående och grundläggande 
för hur vi gör affärer. Vi granskar regelbundet innehållet för att 
säkerställa att principerna uppdateras efter nya trender som 
påverkar vår verksamhet och vårt sätt att arbeta.

Vi har alla ett ansvar att ta till oss och förstå uppförandekoden, att 
följa riktlinjerna i den och att skapa en miljö där vi kan tala öppet 
och förtroendefullt kring våra frågor och funderingar.

Genom att göra detta kan vi även fortsättningsvis förtjäna våra 
kunders förtroende och bygga ett företag som vi alla kan vara 
stolta över att vara en del av.

I vår uppförandekod beskrivs de normer och beteenden som 
förväntas av alla oss medarbetare på BAE Systems.”

Charles Woodburn 
Verkställande direktör

Inledning av verkställande direktören
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Att upprätthålla de högsta kraven för gott 
uppförande är kärnan i hur vi gör affärer.

I uppförandekoden beskrivs de normer och 
beteenden som förväntas av var och en av oss. 
Den vägleder oss i att agera ansvarsfullt och 
etiskt i allt vi gör.
Som medarbetare på BAE Systems är vi var och en ansvariga 
för att förstå och följa uppförandekoden, tillsammans med de 
åtaganden, lagar och regler som rör vår affärsverksamhet och 
arbetsplatsens policyer och processer som rör detta.

I uppförandekoden finns exempel på situationer som du 
kan möta i ditt dagliga arbete samt råd om var du kan få 
information och stöd om du någon gång känner dig osäker på 
vad du ska göra.

Vem måste följa vår  
uppförandekod?
Alla medarbetare, såväl som styrelsen, 
måste följa vår uppförandekod. Var och 
en av oss, varhelst vi arbetar, är skyldig 
att uppträda i enlighet med normerna i 
uppförandekoden när vi arbetar tillsammans 
med kollegor, affärspartners, kunder, 
leverantörer, entreprenörer, konkurrenter 
och andra intressenter.

Joint ventures som kontrolleras av BAE 
Systems är skyldiga att upprätthålla 
normer som väsentligen motsvarar denna 
uppförandekod. Joint ventures som inte 
kontrolleras av BAE Systems uppmuntras 
att anta normer som väsentligen motsvarar 
denna uppförandekod.

Vi uppmuntrar våra affärspartners, 
entreprenörer och leverantörer att införa 
samma eller motsvarande höga normer för 
god affärssed och -etik som i finns i våra 
Principer för leverantörer Vägledning för 
ansvarsfull verksamhet.

Vad händer om jag inte följer 
uppförandekoden?
De normer som anges i början av varje 
avsnitt i uppförandekoden ligger i linje 
med relevanta företagspolicyer som finns 
i vår operativa ram. Underlåtenhet att 
följa uppförandekoden innebär bristande 
efterlevnad av BAE Systems policy och 
processer, värderingar och beteenden och 
kan få konsekvenser för din anställning.

Vår uppförandekod
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Åtaganden enligt 
vår uppförandekod

I uppförandekoden beskrivs företagets 
åtaganden, de enskilda ansvars
områden som vi alla har som 
medarbetare på företaget samt det 
ytterligare ansvar som chefer och 
arbetsledare har.

Företagets åtaganden
Företaget åtar sig att stödja medarbetarna 
genom att:

– Tillhandahålla en tydlig uppsättning policyer, 
normer och beteenden som definierar 
förväntningarna i alla våra verksamhetsländer.

– Respektera medarbetarnas mänskliga 
rättigheter och integritet på arbetsplatsen.

– Möjliggöra lämplig utbildning, vägledning och 
information för medarbetare.

– Skapa en inkluderande, positiv, stödjande, 
öppen arbetsmiljö där medarbetarna känner 
att de kan säga till och rapportera frågor och 
problem utan rädsla för repressalier.

– Tillhandahålla en etiklinje och ett nätverk av 
etikansvariga.

– Lyssna och svara på frågor och problem i god 
tid.

– Inte tolerera repressalier eller diskriminering 
av någon som har tagit upp en oro eller ett 
problem.

– Uppmuntra våra leverantörer, entreprenörer 
och andra affärspartners att införa samma 
eller liknande normer för gott uppförande.

Medarbetares ansvar
Företaget förväntar sig att alla medarbetare 
tar ansvar och agerar rätt.

Att veta vad man ska göra
– Känna till uppförandekoden och veta var du 

kan hitta information och stöd. 

– Förstå företagets policyer och processer och 
vårt ansvar för dem.

– Endast delta i sådana aktiviteter som är etiska, 
lagliga och som uppfyller normerna och 
förväntningarna i uppförandekoden.

Ansvarsfullt uppförande
– Åta sig att behandla människor professionellt 

och med respekt – ta hand om sina 
affärsrelationer på ett öppet, ärligt och 
transparent sätt. 

– Följa alla tillämpliga lagar och förordningar, 
även i anda och i avsikt.

– Reagera på alla eventuella varningstecken 
som kan dyka upp i ditt eget arbete eller i 
andras arbete.

– Söka vägledning om du inte är säker på vad 
du ska göra eller om du har sett eller hört 
något som inte känns bra.

– Berätta om du känner oro för något eller tror 
att det kan finnas ett problem.

– Stödja dina kollegor i att göra det rätta.

– Vidta aktiva åtgärder för att förstå 
utbildningskrav, inklusive genomföra 
obligatorisk utbildning.

– Aldrig bestraffa någon kollega som berättat 
om en oro.

Chefers och arbetsledares 
ytterligare ansvar
Vara ett gott exempel
– Agera med integritet och uppvisa de 

förväntade höga normerna för gott 
uppförande.

– Visa tydligt att det är viktigt för dig att göra 
det rätta.

– Skapa en positiv, inkluderande arbetsmiljö där 
alla kan ge sitt bästa.

– Främja en kultur där din arbetsgrupp känner 
sig bekväm att ta upp oro och be om råd.

Ta ansvar för att
– Stödja din arbetsgrupp i att fatta etiska och 

ansvarsfulla beslut.

– Stödja din arbetsgrupp i att följa alla 
tillämpliga lagar och regler.

– Hålla dig själv och din arbetsgrupp ansvariga 
om uppförandekodens normer, våra policyer 
eller tillämplig lagstiftning inte efterlevs.

– Snabbt agera när någon i arbetsgruppen 
anmäler oro.

– Vidta åtgärder för att skydda medarbetarna 
i arbetsgruppen från repressalier när de 
berättar.

– Be om råd om du inte vet hur du ska 
hantera eller svara på ett problem som 
uppmärksammats.

– Stödja arbetsgruppen i att förstå 
utbildningskrav och genomföra obligatorisk 
utbildning i tid.
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Hur är det med olika lagar 
i olika länder?
BAE Systems verkar i många olika länder 
och vi är fast beslutna att följa de lagar 
och förordningar som gäller i de länder 
där vi arbetar. Vår uppförandekod gäller 
överallt där vi är verksamma och underbyggs 
av policyer, processer och rutiner på 
koncernnivå och affärsnivå vilka kan variera 
med hänsyn till lokala krav och lokal 
lagstiftning.

Säga till
Du uppmuntras att söka råd om eller berätta 
om eventuell oro över affärsrelaterade frågor. 
Du bör alltid berätta om du:

– Har frågor om en situation eller behöver råd.

– Vill rapportera något som du tror inte 
uppfyller våra standarder eller lagstiftningen.

– Tror att en fråga som rapporterats inte 
behandlas korrekt.

Ofta kan problem lösas genom att prata med 
berörd person. Du kan även få hjälp av din 
chef, arbetsledare, personalavdelningen eller 
den juridiska avdelningen att hitta rätt sätt 
att ta upp eller ta itu med ett problem. Om 
du fortfarande har problem eller inte känner 
dig bekväm att prata med någon lokalt kan 
du kontakta en etikansvarig och framställa 
önskemål om att få vara anonym eller 
kontakta etiklinjen. Misstankar som omfattar 
information som är säkerhetsklassad ska 
anmälas till Säkerhet.

Det är viktigt att rapportera eventuella 
problem, även om du inte är helt säker på att 
det verkligen är ett problem, så snart som 
möjligt. Om du känner oro eller har problem 
är det viktigt att du talar om det. Att berätta 
om det kan leda till en rad saker, bland annat 
förändringar i styrning, praxis och utbildning.

Vissa länder där vi är verksamma har 
ytterligare lokal visselblåsarlagstiftning 
som rör rättsligt skydd av anställda som 
rapporterar något inom specifika områden 
eller rätten att rapportera något inom 
specifika områden till regeringar eller media. 
Vi respekterar och bekräftar alla dessa 
rättigheter.

När du ringer till etiklinjen besvaras ditt 
samtal av utbildad personal från ett externt, 
oberoende företag som specialiserat sig på 
konfidentiella telefonrapporteringssystem. 
Samtal till etiklinjen besvaras på engelska, 
men det finns kvalificerade tolkar tillgängliga. 
Du kan behöva vänta kortare tid på att en 
tolk ska kopplas in i samtalet, eller så kan de 
behöva ringa tillbaka till dig för att prata om 
din fråga eller oro.

Du måste tala om att ditt samtal avser BAE 
Systems. Skriftliga uppgifter från samtalet 
rapporteras till etikchefen på ditt företag på 
BAE Systems och du får ett referensnummer. 
Samtalet spelas inte in. Etikchefen kommer 
att kontakta dig direkt för att ha ett samtal i 
förtroende med dig och för att till fullo förstå 
din oro eller dina problem.

Etikchefen kommer att diskutera din oro med 
relevanta intressenter efter behov för att 
kunna lösa det så effektivt som möjligt, och 
dina uppgifter kommer endast att avslöjas 
för de som involveras i att utreda och ta itu 
med din oro eller ditt problem. Du kommer 
att uppdateras om ditt samtal och kommer 
att få återkoppling i ärendet innan det 
avslutas, även om vi kanske inte ger dig alla 
detaljer på grund av konfidentialitetshänsyn. 

Om du vill hålla din rapport anonym kan 
detta göras genom att använda telefon- eller 
webbplatsrapporteringsalternativen. Om du 
väljer att använda detta tillvägagångssätt 
ska du ange så mycket information som 
möjligt. Du kan anonymt kontrollera status 
för din rapport via etiklinjen med hjälp av 
det referensnummer du fått. När du går 
tillbaka så här och kontrollerar status kan 
utredningsteamet därmed begära ytterligare 
information av dig och de kan svara på 
eventuella frågor du ställer.

Du behöver inte vara anställd hos BAE 
Systems för att kontakta etiklinjen. Vi 
uppmuntrar alla som har något problem eller 
någon oro avseende BAE Systems att ta upp 
det så snart som möjligt.

Vi tolererar inte repressalier
Repressalier tolereras inte. Repressalier skulle 
kunna vara att en medarbetare sägs upp, 
degraderas, stängs av, hotas, trakasseras, 
utesluts, nekas utbildning eller får dåliga 
omdömen.

Åtaganden enligt  
vår uppförandekod
Fortsättning
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Vår ansvarsfulla beslutsmodell

Samla fakta
Har jag all relevant information?

– Har jag skiljt antaganden från fakta?

– Vilken annan information kan jag behöva 
och var kan jag hitta den?

Förstå reglerna
Vilka är de relevanta lagarna och 
reglerna?

– Vad säger uppförandekoden och våra 
policyer?

– Vilka branschstandarder och vilken 
branschpraxis finns det?

Beakta situationen
Fundera över ansvarsskyldighet, ärlighet, 
integritet, öppenhet och respekt.

– Hur påverkar situationen andra och hur kan 
den uppfattas?

– Skulle jag känna mig bekväm med att förklara 
mitt beslut för mina kollegor, min familj och 
mina vänner?

– Hur skulle jag känna om detta dyker upp i en 
tidning?

– Skulle det framställa mig, mina kollegor eller 
företaget i dålig dager?

– Är detta ett gott exempel att följa?

– Fråga dig själv: Gör jag det rätta?

Sök råd från andra
Prata med din chef eller arbetsledare.

– Rådgör med personalavdelningen eller den 
juridiska avdelningen

– Prata med en etikansvarig, ring eller mejla 
etiklinjen, eller rapportera problemet via 
etikwebbplatsen.

När du har arbetat dig igenom beslutsmodellen bör du berätta om du:

– Fortfarande är osäker på hur man hanterar en situation, har någon fråga eller behöver råd.

– Vill berätta om situationer där du tror att våra standarder eller lagen kanske inte har 
upprätthållits.

– Tror att en fråga eller en oro som rapporterats inte behandlas korrekt.

Uppförandekoden kan inte täcka alla de 
situationer vi befinner oss i. När vi ställs inför en 
situation kan vår ansvarsfulla beslutsmodell 
vägleda oss igenom den.

Vår ansvarsfulla 
beslutsmodell
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Respekt 
på jobbet

Att skapa en inkluderande och stödjande 
arbetsmiljö är avgörande för företagets 
framgång och för att kunna uppfylla våra 
kundåtaganden och se till att alla kan göra 
sitt bästa.
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Vårt beteende  
och våra normer

BAE Systems värdesätter mångfald bland våra anställda. Vi är alla ansvariga 
för att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsplats där medarbetare 
behandlar varandra professionellt och med respekt. Som ett stort, globalt företag 
där människor från en mängd olika bakgrunder, ursprung, upplevelser och 
kulturer samlas är det avgörande att vi alla respekterar och värdesätter varandra.

Vi ska
– Behandla varandra med 

artighet, värdighet och 
respekt.

– Lyssna på varandra och 
uppmuntra, respektera 
och värdesätta synpunkter 
från varandra, även när 
åsikterna går isär, och 
skapa en arbetsmiljö där vi 
alla känner att vi kan tala 
öppet.

– Basera beslut på 
meriter, inte på ras, 
kön, ålder, sexuell 
läggning, könskorrigering 
eller könsidentitet, 
civilstånd, graviditet 
och föräldraledighet, 
funktionshinder, religion 
och tro, eller någon annan 
individuell egenskap, för 
att säkerställa att företaget 
har och bibehåller de 
bästa medarbetarna på 
rätt plats, i rätt roller och 
skapar högpresterande 
arbetsgrupper.

– Uppmärksamma jäv eller 
fördomar och aktivt försöka 
utesluta sådant från beslut 
och uppförande.

– Inte tolerera trakasserier 
på något sätt, däribland 
verbala, icke-verbala och 
fysiska sådana, eller som 
sker online. Nedsättande, 
stötande, förödmjukande 
eller hotfulla beteenden är 
aldrig acceptabla. Vi har 
alla ett personligt ansvar att 
se till att vi inte beter oss 
så, och om det är möjligt 
förhindra att andra beter 
sig så.

– Bekräfta att dessa normer 
för gott uppförande alltid 
förväntas av oss, både på 
och utanför arbetsplatsen, 
oavsett om du arbetar på 
plats, ute hos kund, online, 
arbetar hemifrån eller på 
annat sätt. Detta innefattar 
även företagets sociala 
evenemang och interaktion 
med arbetskollegor eller 
arbetsrelaterade tredje 
parter.

– Hantera vår närvaro 
online i enlighet med våra 
normer för uppförande 
på arbetsplatsen och i 
enlighet med relevanta 
företagspolicyer.

– Berätta om vi observerar 
olämpligt eller oacceptabelt 
beteende.

Policyer och ytterligare 
vägledning

  IT Acceptable Use Policy

  People Policy

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.
Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.
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Vårt ansvar  
på arbetsplatsen

Vi måste alla vara medvetna om vårt ansvar 
och förstå vad vi behöver göra. 
I uppförandekoden ges vägledning om 
situationer som vi kan stöta på var vi än 
befinner oss och vilken roll vi än har.
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När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.
Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

Säkerhet, hälsa  
och välbefinnande

Vi har alla ett personligt och kollektivt ansvar för att 
skapa och bevara en säker och trygg arbetsplats.

Vi ska
– Kunna och följa tillämpliga 

säkerhetsregler och 
säkerhetsförfaranden och 
alla lokala krav som ett 
minimum.

– Förstå riskerna och farorna 
på vår arbetsplats och i vår 
dagliga arbetsmiljö.

– Identifiera 
säkerhetsproblem 
och förbättringar och 
rapportera alla problem 
omedelbart.

– Ta ansvar för vår egen 
säkerhet och säkerheten 
för dem omkring oss, 
det arbete vi gör och det 
område vi arbetar inom.

– Ta hand om vårt psykiska 
och fysiska mående.

– Aldrig utföra arbete, köra 
eller använda maskiner 
under påverkan av alkohol 
eller droger.

– Omedelbart vidta åtgärder 
om någon utsätter sig själv 
eller andra för fara.

Hälsa och välbefinnande
Medarbetare uppmuntras att ta hand om 
sig själva både psykiskt och fysiskt för 
att kunna ge sitt bästa både på jobbet 
och hemma. Vi kommer att främja och 
stödja hälsa och välbefinnande på våra 
arbetsplatser med hjälp av en rad olika 
program. När något problem påverkar 
vårt mående bör vi söka stöd med hjälp 
av de kanaler som finns tillgängliga.

Policyer och ytterligare 
vägledning

 Health and Safety Policy

 Security Policy
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När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.
Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

Registrering av tid, kostnader, material 
och finansiell information

Vi har ett ansvar att registrera tidsbokningar, arbetskostnader, material, 
kostnader och alla andra aspekter av företagets verksamhet korrekt. 
Ärlig, korrekt och objektiv registrering och rapportering av information, oavsett om den är 
finansiell eller icke-finansiell, är avgörande för företagets styrning, trovärdighet och anseende. 
Korrekt debitering av arbetskostnader, material och andra kostnader är också nödvändig för 
att upprätthålla integriteten hos våra kundfakturerings- och kostnadsberäkningsprocesser 
samt finansiella rapporteringsprocesser och för att möjliggöra korrekt betalning av skatter.

Underlåtenhet att registrera finansiell information och arbetskostnader korrekt kan skada 
företagets trovärdighet och anseende och potentiellt utsätta den enskilda individen för 
allvarliga konsekvenser.

Vi ska
– Registrera alla 

transaktioner, utgifter, 
arbetskostnader, arbetade 
timmar och alla andra 
aspekter av företagets 
verksamhet korrekt, i rätt 
tid och i enlighet med 
våra policyer som täcker 
redovisning, kostnader och 
bokföring.

– Vara uppmärksamma på 
alla utgifter som uppstår 
i företagets verksamhet 
och se till att de är rimliga 
och följer policyn och kan 
motiveras som nödvändiga 
utgifter.

– Se till att finansiell 
information alltid återspeglar 
den underliggande 
transaktionen korrekt och 
inte utformas för att undvika 
korrekt betalning av skatt.

– Söka godkännande för en 
gåva eller representation 
där så krävs. Exakt 
och öppet redogöra 
för alla gåvor och all 
representation, och se till 
att de registreras i avsett 
register över gåvor och 
representation.

Exempel på registrering av tid, 
kostnad och material som inte 
uppfyller kraven:
– Att underskatta kostnader i ett kontrakt i 

syfte att debitera kostnadsöverskridanden 
när kontraktet har påbörjats.

– Skriva upp tid för icke arbetade timmar – 
samtycka till att betala leverantörsfakturor 
som inte korrekt återspeglar värdet eller 
arten av levererade varor eller utförda 
tjänster.

– Debitera fel belopp för material på 
fakturor – göra anspråk på personliga 
utgifter som inte överensstämmer med 
företagets policy.

– Registrera företagets transaktioner och 
utgifter felaktigt eller sent.

– Skriva upp tid på fel kundkontrakt eller be 
andra att göra det.

Policyer och ytterligare 
vägledning

  Document Creation, Retention 
and Disposal Policy

 Finance Policy

 Fraud Prevention Policy

 Gifts and Hospitality Policy

 Local Expenses Policy

 Procurement Policy
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Användning av företagets egendom

Vi har ansvar för att skydda all företagets egendom 
och utrustning som vi förfogar över från förlust, 
skada eller missbruk. Detta inkluderar verktyg, 
material, delar och komponenter, ITenheter och 
utrustning, hårdvara och dokumentation. Vi ska 
tillämpa samma standarder avseende egendom 
och utrustning som vi förfogar över som tillhör 
kunder, affärspartners och andra tredje parter.
Vi ska
– Observera och följa 

säkerhets- och 
åtkomstarrangemang vid 
våra anläggningar och 
rapportera all misstänkt 
aktivitet.

– Skydda företagets 
egendom och utrustning 
som vi förfogar över och se 
till att den inte äventyras, 
förloras, skadas, missbrukas 
eller kasseras på ett 
felaktigt eller onödigt sätt.

– Aldrig låna ut, överföra, 
sälja eller donera företagets 
egendom utan tillstånd. 
Detta inkluderar avfall, 
reservmaterial eller kasserat 
material.

– Använda företagets 
egendom och utrustning 
endast för auktoriserade 
ändamål och säkra 
företagets egendom och 
utrustning när den inte 
används.

Exempel på missbruk och underlåtenhet att säkra 
företagets egendom och utrustning på lämpligt sätt:

– Personlig användning av företagets verktyg och utrustning 
utan tillstånd.

– Lämna IT-utrustning oskyddad på jobbet, hemma eller 
på resa.

– Donera företagets utrustning till en lokal 
välgörenhetsorganisation utan godkännande.

– Ta kasserat företagsmaterial med sig hem och använda det 
hemma utan tillstånd.

– Låna ut ditt säkerhetskort till en besökare.

Policyer och 
ytterligare vägledning

  Information 
Management and 
Technology Policy

 IT Acceptable Use  
 Policy

 Security Policy

Produktsäkerhet  
och kvalitet

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.
Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

Vi ansvarar för att de produkter som vi levererar 
överensstämmer med design och uppnår den 
säkerhets och kvalitetsnivå som överenskommits 
med kunden. Detta gör vi genom att följa våra policyer 
och processer för produktsäkerhet och kvalitet.
En produkt inkluderar alla varor eller tjänster, inklusive 
immateriella rättigheter, som utvecklas eller handhas av 
BAE Systems. Det kan vara fysiskt såsom en plattform eller 
ett delsystem, icke-fysiskt såsom en programvara eller en 
designlicens, eller en tjänst, såsom underhåll eller support. 

Våra policyer och praxis gäller under hela produktens livslängd 
och kan sträcka sig längre än projektets formella avslut.

Vi ska
– Se till att nödvändiga 

kvalitetsstandarder förstås, 
kommuniceras och tillämpas 
genom alla processer för att 
säkerställa att våra produkter 
överensstämmer med drifts- 
och säkerhetskrav, enligt 
överenskommelse med våra 
kunder.

– Följa angiven process för 
uppgiften och inte avvika från 
processen utan tillämpligt 
godkännande.

– Alltid omedelbart berätta om 
och ta upp all oro kring en 
produkts säkerhet och kvalitet 
eller tillämpningen av policyer 
och processer.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Engineering Policy

  Product Safety Policy

 Quality Policy
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Ansvarsfull 
användning av 
information

Vi är alla ansvariga för korrekt användning av 
företagets ITnätverk och system och för att 
skydda, lagra och hantera företagsinformation, 
personlig information, kundinformation och 
affärspartnerinformation korrekt.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Vi har alla en roll att spela när det gäller att skydda 
företagets ITsystem, nätverk och applikationer och ska 
göra detta genom att se till att vi använder dessa på ett 
lämpligt och ansvarsfullt sätt.

Vi ska
– Skydda 

inloggningsinformation 
och lösenord och säkra IT-
utrustning när den lämnas 
obevakad.

– Vara uppmärksamma 
på nätfiskeattacker – 
rapportera misstänkta 
e-postmeddelanden och 
vara försiktiga med att 
klicka på okända länkar 
eller bilagor.

– Respektera eventuella 
begränsningar av vår 
användning av företagets 
IT-system, nätverk och 
applikationer.

– Omedelbart rapportera 
förlust av företagets IT-
utrustning.

– Begränsa vår personliga 
användning av företagets 
IT-system.

– Tänka på att all aktivitet 
på företagets IT-system 
kan bli föremål för laglig 
övervakning, inklusive all 
personlig användning och 
lagring av information.

– Endast komma åt, 
arbeta på och överföra 
företagsinformation på 
godkända enheter och 
på företagsnätverk eller 
företagsgodkända nätverk 
från tredje part och kunder.

– Hantera vår närvaro 
online i enlighet med våra 
normer för uppförande 
på arbetsplatsen och i 
enlighet med relevanta 
företagspolicyer.

– Inte använda företagets 
IT för olämplig, 
nedsättande, stötande, 
förödmjukande eller hotfull 
kommunikation.

– Inte använda vår egen eller 
någon annans personliga 
e-post för företagets 
verksamhet.

Policyer och ytterligare 
vägledning

 Communications Policy

 IT Acceptable Use Policy

  Information Management 
and Technology Policy

 Security Policy

Exempel på olämplig användning 
av företagets ITsystem
– Använda ditt företagskonferenskonto 

för att vara värd för ett möte med 
ditt idrottslag eller någon social 
sammankomst.

– Ringa långa personliga samtal på 
företagets mobiltelefon.

– Registrera dig till en musik- eller 
videostreamingtjänst med ditt företags 
e-postadress.

Använda företagets  
ITsystem
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Policyer och ytterligare 
vägledning

  Document Creation, Retention 
and Disposal Policy

 Export Control Policy

  Information Management 
and Technology Policy

 Intellectual Property Policy

  IT Acceptable Use Policy

 Security Policy

Exempel på olämplig hantering och 
delning av information:
– Skicka arbete till ett personligt 

e-postkonto eller spara det i ett personligt 
lagringsområde utanför företagets nätverk 
för att kunna arbeta med det hemifrån med 
din personliga enhet.

– Lagra dokument som endast bör vara 
tillgängliga för ett begränsat antal individer 
i ett område i ett nätverk som inte har 
tillräckligt begränsad åtkomstkontroll.

– Inkludera exportkontrollerad information i 
en presentation för en grupp leverantörer 
utan att kontrollera att lämpliga 
tillstånd finns för att låta deltagarna se 
informationen.

Vi är ansvariga för att korrekt hantera och dela den information vi 
skapar, använder och delar på uppdrag av företaget och dess kunder, 
leverantörer och andra tredje parter. 
Dokumentmärkning är ett sätt att beskriva informationens värde och klassificering. 
Vår företagsmärkningsstandard används för att indikera känsligheten på den 
företagsinformation som dokumentet innehåller. Säkerhet, exportkontroll och 
märkning av immateriella rättigheter kan också behöva tillämpas på dokument 
såväl som märkningar som krävs enligt villkoren i våra avtal med kunder eller tredje 
part. Sådan märkning används för att indikera eventuella begränsningar för hur 
informationen ska lagras, vem som får se eller använda den och hur den får delas.

För att skydda vår information bör arbets- och affärsrelaterad verksamhet endast 
bedrivas på godkända enheter och på företagsnätverk eller företagsgodkända 
tredjeparts- och kundnätverk och applikationer.

Vi ska
– Se till att information som 

vi skapar i vårt arbete märks 
korrekt och att vi lagrar, 
hanterar, skickar, delar och 
avyttrar information i linje 
med de hanteringskrav som 
gäller för informationen.

– Söka lämpligt stöd om 
vi är osäkra på vilka 
dokumentmärkningar vi ska 
använda och ifrågasätta de 
märkningar på dokument 
som vi tror kan vara 
felaktiga.

– Överväga vem som ska ha 
tillgång till information, 
för vilket syfte och om de 
behöver tillstånd.

– Vara försiktig när 
affärsverksamhet bedrivs 
på platser där andra kanske 
kan höra våra telefonsamtal 
eller läsa vårt dokument 
eller vår skärm.

– Aldrig lämna datorer olåsta 
eller dokument synliga och 
obevakade. 

– Tänka efter innan vi 
publicerar, klickar eller 
delar något online. 
Något så enkelt som att 
nämna platsen för ett 
företagsevenemang eller att 
beskriva vilken typ av arbete 
du håller på med kan skapa 
en säkerhetsrisk för dig själv 
eller andra.

– Inte använda vår egen 
eller någon annans privata 
e-post för företagets 
verksamhet.

– Erhålla nödvändigt tillstånd 
för att dela skyddad 
information i offentliga 
forum eller på sociala 
medier.

– Endast dela exportkontrollerat 
material i enlighet med lämpliga 
tillstånd.

– Se till att information 
som av myndighet 
säkerhetsklassificerats endast 
delas med dem som har rätt 
behörighet och har behov av 
att känna till informationen.

– Se till att delad information 
lagras på ett lämpligt 
sätt för samarbete och 
verksamhetskontinuitet.

Hantera och  
dela information
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Skydd av personuppgifter, eller persondataskydd, handlar om att 
respektera individers integritet, skydda personlig information och 
se till att lämpliga åtgärder finns för att kontrollera hur personlig 
information används och ges åtkomst till.
Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda och säkra din 
personliga information och kommer att vara tydlig och transparent i hur och 
varför vi samlar in, använder och lagrar din personliga information.

Vi har alla ett ansvar att se till att vi skyddar all personlig information som vi 
innehar eller har tillgång till, från förlust och missbruk.

Vi ska
– Vara tydliga med den 

avsedda användningen av 
information när vi samlar 
in den, och inte samla in 
eller lagra mer information 
än vad som behövs, samt 
endast samla in eller 
använda den om det finns 
ett legitimt affärsskäl till 
det.

– Vidta alla lämpliga åtgärder 
för att skydda och säkra 
den personliga information 
som vi ansvarar för.

– Se till att personlig 
information endast används 
för det ändamål för vilket 
den samlats in, och endast 
delas med dem som har 
giltig eller legitim anledning 
att ta del av den.

Exempel på olämplig användning 
eller hantering av personuppgifter:
– Ange en kollegas hemadress och 

personliga telefonnummer till en tredje 
part utan kollegans tillstånd.

– Ta hänsyn till personlig medicinsk 
information i beslut om befordran.

– En medarbetare som har tillgång till 
personuppgifter som en del av sin roll och 
delar dessa personuppgifter till en kollega 
som inte har tillgång till informationen 
för användning i ett annat projekt utan 
lämpligt godkännande.

Policyer och ytterligare 
vägledning

  Document Creation, Retention and 
Disposal Policy

  Information Management 
and Technology Policy

 People Policy

  Personal Data Protection Policy

 Security Policy

Personlig information
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Vi kan få konfidentiell information om företaget och dess 
affärspartners som, om de offentliggörs, skulle ha en betydande 
effekt på värdet av företagets aktier eller ett annat företags aktier. 
Sådan information är allmänt känd som insiderinformation. 
Dessutom kan vi vara involverade i företagsfrågor som 
potentiellt är aktiekurskänsliga, dvs. de kan bli insiderinformation 
vid ett framtida datum. 

Vi ska
– Skydda information som är 

potentiellt aktiekurskänslig 
och aldrig diskutera 
sådan information eller 
vidarebefordra den till 
någon annan – vare sig 
till andra anställda (såvida 
inte företaget har gett 
särskilt tillstånd om det), 
familjemedlemmar, vänner 
eller affärspartners – eller 
uppmuntra andra att 
handla i aktier baserat på 
sådan information.

– Aldrig handla med aktier 
eller uppmuntra andra att 
göra det när vi besitter 
information som är 
potentiellt aktiekurskänslig 
eller när vi personligen har 
informerats om att vi inte 
ska handla.

– Se till att insiderinformation 
hanteras korrekt så att vi 
kan uppfylla företagets 
juridiska skyldigheter, 
däribland utfärdande 
av eventuella reglerade 
tillkännagivanden som kan 
krävas.

Aktieaffärer och  
insiderinformation

Exempel på olämpligt agerande 
och eventuell brottslig aktivitet:
– Att besluta att köpa BAE Systems-aktier 

eftersom du vet att ett kontrakt för en 
större affär du jobbat med troligtvis 
kommer att undertecknas inom kort.

– Att prata med en familjemedlem om en 
granskning av ett företag vi vill köpa.

– Att besluta att sälja vissa aktier i företaget 
när du blir medveten om att ett av 
företagets större program eventuellt 
kommer att göra en betydande förlust.

– Att säga till familjemedlemmar att de 
ska sälja sina aktier i företaget när du blir 
medveten om att företaget funderar på 
att reducera utdelningen.

Policyer och ytterligare 
vägledning

  Inside Information Policy

 Share Dealing Policy

Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.
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Vårt 
affärsansvar

Starka affärsrelationer med våra partners och 
leverantörer, baserade på ärlighet, integritet, 
förtroende och öppenhet, är nyckeln till vår 
ömsesidiga framgång. Genom våra bredare 
åtaganden skapar vi dessutom mervärde på 
lokala områden och gentemot miljön.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Arbeta med andra

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Commercial Policy

 People Policy

 Procurement Policy

 Security Policy 

  Supplier Principles 
– Guidance for 
Responsible Business

Exempel på olämpligt beteende när du arbetar 
med andra:
– Oförskämt eller stötande språk gentemot en leverantör.

– En affärspartner som gör en begäran om förskottsbetalning som 
inte överensstämmer med kontraktet.

– En leverantör som lämnar in falska fakturor eller fakturor med 
oförklarliga avgifter.

Vi ska arbeta med våra kunder, affärspartners och 
leverantörer på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt och 
leverera alla våra affärsåtaganden i enlighet med 
uppförandekoden.

Vi ska
– Upprätthålla våra normer och 

uppträda respektfullt när vi 
arbetar med andra.

– Uppfylla våra åtaganden 
enligt våra Principer för 
leverantörer.

– Kommunicera klart och 
tydligt och uppmuntra 
våra affärspartners och 
leverantörer att införa samma 
eller motsvarande normer 
som i våra Principer för 
leverantörer.

– Se till att alla leverantörer 
blir föremål för relevanta 
företagskontroller innan 
affärer bedrivs med dem.

– Se till att våra kunder, 
affärspartners och 
leverantörer har tillgång till 
vår etiklinje och medel för 
att ta upp frågor om de har 
någon oro över vårt sätt att 
bete oss.

– Rapportera alla beteenden 
från en kund, affärspartner 
eller leverantör som inte 
överensstämmer med våra 
normer.

Mänskliga rättigheter

Vi åtar oss att respektera och upprätthålla 
mänskliga rättigheter överallt där vi är verksamma 
avseende  aktiviteter under företagets fullständiga 
och direkta kontroll.

Vi har alla en roll att spela när det gäller att 
eliminera brott mot mänskliga rättigheter, såsom 
barnarbete och modernt slaveri, däribland 
människohandel, tvångsarbete eller slavarbete.

Vi ska
– Granska, övervaka och 

undersöka vår verksamhet 
för brott mot mänskliga 
rättigheter.

– Granska och utvärdera, 
om så är möjligt, våra 
affärspartners och 
leverantörers verksamhet 
mot förväntningarna i våra 
Principer för leverantörer.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 People Policy

 Procurement Policy

  Product Trading Policy

  Supplier Principles 
– Guidance for 
Responsible Business
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Miljö

Vi har alla ett ansvar att använda resurser effektivt och 
sparsamt och minimera miljöpåverkan relaterad till 
våra produkter och vår verksamhet.

Vi ska
– Bidra till företagets miljömål. 

– Använda energi och 
vattenresurser effektivt 
och identifiera möjligheter 
att förhindra eller minska 
förbrukningen.

– Leta efter möjligheter att 
minimera (eller förbättra) 
miljöpåverkan relaterad 
till vår verksamhet 
och våra produkter, 
inklusive minskning av 
koldioxidutsläpp.

– Undvika produktion 
av avfall där vi kan, 
och försöka maximera 
återvinningspotentialen för 
det avfall som genereras.

– Ta upp frågor som vi 
identifierar som kan orsaka 
miljöskador.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Environment Policy 

Samhällsengagemang

Vi strävar efter att ge ett positivt socialt och 
ekonomiskt bidrag till de samhällen där vi bor och 
arbetar. Vi bidrar till aktiviteter och organisationer 
som ligger i linje med våra värderingar 
och affärsmål.

Vi ska
– Bidra och stödja lokala 

samhällen i närheten av 
våra anläggningar.

– Stödja utveckling och 
utbildning av vår nuvarande 
och framtida arbetskraft.

– Bidra till och stödja 
välgörenhetsorganisationer 
i enlighet med våra 
principer om givande 
med hjälp av sponsring, 
donationer, insamlingar och 
ideell verksamhet.

– Söka godkännande 
innan vi åtar oss 
sponsring, välgörenhets-
donationer eller lovar 
bort naturaförmåner som 
företagsmaterial eller 
resurser.

– Se till att välgörenhets-
donationer eller sponsring 
inte betraktas som mutor 
eller politiska betalningar.

Policyer och 
ytterligare vägledning

  Community 
Investment Policy

  Gifts and 
Hospitality Policy 
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Vårt 
antikorruptions
program

Vår framgång som företag grundar sig i att vi 
alla uppför oss etiskt i allt vi gör. Vi har alla en 
roll att spela när det gäller att säkerställa 
upprätthållna höga normer för etiskt 
uppförande som våra kunder, aktieägare, 
partners och kollegor förväntar sig.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Mutor, bestickning och korruption

Policyer och ytterligare 
vägledning

 Advisers Policy

 Conflicts of Interest Policy

 Facilitation Payments Policy

 Gifts and Hospitality Policy

Vi tolererar inte någon form av mutor, 
bestickning eller korruption. Vi kommer aldrig 
att erbjuda, ge, begära eller ta emot mutor eller 
andra incitament, varken direkt eller genom en 
tredje part.

Även minsta antydan om korruption kan skada 
företagets anseende och påverka vår förmåga att 
göra affärer.

En muta inkluderar alla direkta eller indirekta 
betalningar, förmåner eller gåvor som erbjuds, 
ges, begärs eller mottas i syfte att på ett 
felaktigt sätt påverka ett beslut eller resultat. 
Fördelen behöver inte nödvändigtvis vara av 
stort värde. Det kan vara så enkelt som en lunch 
eller en inbjudan till ett idrottsevenemang. 
Inte heller behöver en transaktion ha skett 
för att den ska betraktas som en muta eller 
bestickning. Dessutom kan betalningar, gåvor 
eller andra förmåner som tillhandahålls till eller 
genom en tredje part, såsom rådgivare eller 
samarbetspartner, eller som beslutsfattares 
släkting eller affärspartner, också anses vara 
mutor under vissa omständigheter.

En ”facilitation payment” är en liten 
betalning eller en gåva som ges till en statlig 
tjänsteman för att få denne att göra något som 
tjänstemannen i slutändan ändå kommer att 
behöva göra, med den skillnaden att det kanske 
händer idag istället för vid ett senare tillfälle. 

Enligt brittisk lagstiftning och enligt lagarna i 
många jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet 
anses ”facilitation payment” vara mutor. 
Begreppet ”facilitation payment” innefattar 
inte avgifter som krävs enligt lag, såsom 
betalning av arkiveringsavgift för ett juridiskt 
dokument, och innefattar inte heller lagliga 
expedieringsavgifter som omfattas av en 
officiell, publicerad avgiftstabell och där kvitto 
tillhandahålls. 

Vi ska
– Aldrig tolerera eller godta mutor eller andra former 

av korrupt aktivitet. 

– Inte erbjuda, ge, begära eller ta emot någon 
betalning, förmån eller gåva som anses vara, eller 
som kan tolkas vara, mutor, eller tillåta andra 
att ge eller ta emot felaktiga betalningar för vår 
räkning.

– Inte tillåta medarbetare, rådgivare, konsulter, 
distributörer, joint venture-parter, offset- och 
industripartners, leverantörer eller någon annan 
som kan agera på företagets vägnar att erbjuda, 
ge eller ta emot mutor eller korrupta betalningar.

Vi ska
– Inte göra ”facilitation payment” och inte tillåta 

andra att göra ”facilitation payment” för vår 
räkning, såvida inte liv eller fysisk säkerhet hotas.

– Rapportera alla förfrågningar om att göra 
”facilitation payment”.

– Vidta åtgärder för att bekämpa praxis med 
”facilitation payment” i länder där vi gör affärer.

Exempel på mutor, korruption eller 
”facilitation payment”:
– Att anställa en individ främst för att 

personen i fråga är anhörig till en viktig 
affärspartner.

– Att utan skäl höja priset på vissa delar 
av ett anbud för att möjliggöra egen 
ekonomisk vinning.

– Erbjuda betalning till tredje part i 
utbyte mot känslig information om en 
konkurrent.

– På begäran av en flygplatstjänsteman, 
betala dem ett litet kontantbelopp för 
att hoppa fram i kö vid gränskontroll, där 
inget sådant officiellt system finns.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Policyer och ytterligare 
vägledning

 Advisers Policy

 Conflicts of Interest Policy

 Facilitation Payments Policy

 Gifts and Hospitality Policy

Vi ska aldrig erbjuda, ge eller ta emot någon betalning, fördel, gåva eller 
representation som är avsedd att vara eller kan tolkas vara mutor eller som sker i 
utbyte mot affärsinformation eller konfidentiell information eller i syfte att på ett 
felaktigt sätt påverka en affärsaktivitet eller möjliggöra andra till det för vår räkning.

Vi ska
– Ge gåvor och 

representation enbart i 
god tro och se till att de 
är enstaka fall, lämpliga 
och rimliga och följer alla 
tillämpliga lagar.

– Säkerställa att gåvor och 
representation som erbjuds 
eller mottas ligger inom 
företagets ekonomiska 
gränser och följer statliga 
eller statskontrollerade 
kunders regler och 
förordningar.

– Förstå våra kunders 
begränsningar av gåvor och 
representation. 

– Söka godkännande för en 
gåva eller representation 
där så är tillämpligt.

– Exakt och öppet redogöra 
för alla gåvor och all 
representation, och se till 
att de registreras i avsett 
register över gåvor och 
representation.

– Söka vägledning när vi 
känner oss osäkra på 
huruvida ge eller ta emot 
en gåva eller representation 
innan vi agerar.

– Söka vägledning om vi är 
oroliga för att kollegor får 
eller ger alltför stora gåvor 
eller representation.

– Aldrig ge betalningar, gåvor 
eller andra förmåner via en 
tredje part, till exempel en 
beslutsfattares släkting eller 
affärspartner.

Exempel på olämpliga gåvor eller 
representation på arbetsplatsen: 
– Ta emot en gratis vistelse på ett hotell 

som deltar i företagets konkurrens-
upphandling, ge en kund en gåva utan 
att följa våra godkännandeprocesser.

– Att ge eller ta emot en gåva i syfte att 
påverka resultatet av ett myndighets- eller 
affärsbeslut.

– Ta emot en överdådig gåva eller 
representation från en leverantör som 
tävlar om ett kontrakt som du ska tilldela.

– Ta emot upprepade gåvor och 
representation, där var och en av dessa 
faller inom policygränserna, från samma 
tredje part.

Gåvor och representation

44 4544 45

BAE Systems Uppförandekod

https://ho.ent.baesystems.com/intranet/of/Operational%20Framework%20Policies/759OF019.pdf
https://ho.ent.baesystems.com/intranet/of/Operational%20Framework%20Policies/759OF030.pdf
https://ho.ent.baesystems.com/intranet/of/Operational%20Framework%20Policies/759OF032.pdf
https://ho.ent.baesystems.com/intranet/of/Operational%20Framework%20Policies/759OF031.pdf


Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Hantera 
intressekonflikter

Vi kommer att påtala om det förekommer någon 
faktisk eller upplevd konflikt mellan våra personliga 
intressen och vårt ansvar gentemot företaget.
Intressekonflikter är situationer där konkurrerande intressen 
kan försämra vår förmåga att fatta objektiva och opartiska 
affärsbeslut för företagets bästa. Även en misstanke om en 
intressekonflikt, även om den inte är sann, kan leda till tvivel 
på vår integritet och kan skada företagets anseende.

Exempel på potentiella intressekonflikter:
– Hantera eller fatta beslut om att anställa en nära vän eller 

familjemedlem

– Ha en relation med någon som du har personalansvar över 
på jobbet

– Utse en leverantör som är kopplad till dig via vänner eller familj

– Ha ekonomiska intressen hos leverantörer eller konkurrenter

– Sitta i styrelsen för ett annat vinstdrivande företag utan företagets 
godkännande.

Policyer och 
ytterligare vägledning

  Conflict of Interest Policy

 People Policy

Utse och arbeta  
med rådgivare

Vi kommer endast att utse rådgivare med känd 
integritet, och vi kommer att kräva att deras 
uppförande alltid uppfyller våra normer. 
Företaget använder ibland rådgivare, såsom konsulter, 
marknadsföringsrepresentanter eller distributörer, för att få 
vägledning om vårt strategiska tillvägagångssätt i ett visst land 
eller för att hjälpa till med marknadsföring och distribution av 
våra produkter.

Deras roll kan bland mycket annat innefatta att ge oss allmänna 
råd om den lokala affärsmiljön, att hjälpa till i diskussioner med 
myndigheter eller stödja i offsetsärenden. Det finns ett litet antal 
anställda som arbetar med rådgivare och endast ett fåtal har rätt 
att utse och skriva kontrakt med dem. 

I vår Advisers Policy beskrivs förfaranden för granskning och den 
obligatoriska godkännandeprocessen vi använder för att välja 
och utse rådgivare.

Vi ska
– Förstå och alltid följa 

företagets policy för 
utnämning, hantering och 
betalning av rådgivare.

– Kräva att alla våra 
rådgivare, konsulter och 
distributörer följer våra 
policyer och lokala lagar 
och regler som styr deras 
verksamhet.

– Rapportera till vår juridiska 
avdelning om vi blir 
medvetna om en rådgivares 
eventuella överträdelser av 
dessa policyer, lagar eller 
regler.

– Aldrig använda tredje part 
för att göra betalningar 
eller arrangemang som 
är olämpliga, olagliga 
eller som vi skulle vara 
obekväma med att göra 
direkt.

– Alltid söka vägledning om 
vi är osäkra på om en tredje 
parts aktiviteter omfattas av 
Advisers Policy.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Advisers Policy

Vi ska
– Vara medvetna om 

de beteenden och 
omständigheter vid vilka 
faktiska, potentiella eller 
upplevda intressekonflikter 
kan uppstå och vara noga 
med att undvika dem, eller 
misstanke om dem.

– Påtala alla potentiella eller 
faktiska konflikter för vår 
chef eller för den juridiska 
avdelningen.

– Agera med gott omdöme, 
samtidigt som vi ska vara 
medvetna om att inte 
alla personliga intressen, 
relationer, inflytanden 
eller aktiviteter skapar en 
intressekonflikt, och söka 
vägledning när vi blir osäkra.

– Se till att faktiska 
intressekonflikter registreras 
och om konflikten inte kan 
elimineras så ska korrigerande 
åtgärder vidtas.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Vi ska
– Inte använda företagets 

medel och resurser för att 
bidra till någon politisk 
kampanj, något politiskt 
parti, någon politisk kandidat 
eller någon av deras anslutna 
organisationer.

– Inte använda välgörenhets-
donationer som substitut för 
politiska betalningar.

– Inte ge politiska bidrag eller 
direkta betalningar.

– Vara medvetna om och följa 
alla krav i lagar, regleringar 
och intern policy avseende 
lobbyverksamhet vart vi än 
arbetar.

– Konsultera ledningen innan 
någon lobbyverksamhet 
genomförs med myndigheter 
eller anställda.

– Vid behov rapportera 
fullständiga uppgifter till 
berörda myndigheter om 
eventuella politiska bidrag 
eller betalningar från våra 
partners och leverantörer.

Politiskt stöd  
och lobbyverksamhet

Företaget deltar inte direkt i politisk verksamhet eller 
lämnar företagsbidrag eller donationer till politiska 
partier eller deras företrädare. Även om företaget inte 
deltar direkt i partipolitiken så kommer vi fortsätta att 
vara engagerade i politisk debatt i sådana frågor som 
är av berättigat intresse för oss, för våra medarbetare, 
våra kunder och slutanvändarna av våra produkter och 
tjänster samt för de samhällen där vi verkar, bland 
annat genom lobbyverksamhet.

Policyer och 
ytterligare vägledning

  Lobbying, Political 
Donations and Other 
Political Activity 
Policy

Individens politiska  
aktiviteter och donationer

Vi har alla rätt att delta i den politiska processen 
som privatpersoner, bland annat genom att ge 
politiska bidrag. 

Vi ska
– Alltid vara tydliga med att 

våra åsikter och aktiviteter 
är våra egna och inte 
företagets.

– Söka råd om vi själva eller 
en nära släkting planerar 
att ställa upp i lokala 
eller nationella val eller 
är engagerade i politisk 
verksamhet.

– Söka godkännande för att 
använda företagets tid eller 
resurser för att utföra eller 
stödja personlig politisk 
verksamhet.

Policyer och 
ytterligare vägledning

  Lobbying, Political 
Donations and Other 
Political Activity 
Policy

I vissa länder (som USA) tillåter lagen att anställda bidrar till 
politiska kampanjer genom en ”Political Action Committee” 
(PAC). Personligt deltagande i en PAC innebär att begränsad 
användning av företagets tid och resurser är tillåten (men tid 
får inte debiteras för ett statligt kontrakt).
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Regelefterlevnad

Vi måste se till att våra affärsmetoder är 
i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, 
direktiv och förordningar inklusive de som reglerar 
import, export och hantering av varor, tekniska 
data och tjänster.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Anbud och kontraktsförhandling

Vi ska uppträda ansvarsfullt när vi konkurrerar om 
en kunds affärer och när vi pratar med kunder, 
kundmyndigheter, affärspartners, leverantörer 
eller offset och industrisamverkanspartners.

När vi lägger anbud på eller förhandlar om ett 
kontrakt ska vi
– Göra affärer med ärlighet, 

integritet och öppenhet.

– Vara sanningsenliga, 
korrekta och tydliga i våra 
uttalanden, meddelanden 
eller framställningar.

– Delge information som krävs 
enligt lagar eller förordningar.

– Följa lagar, regler och 
förordningar som gäller för 
upphandling.

– Inte begära eller ta 
emot information om 
en konkurrents anbud 
eller förslag som vi vet är 
skyddad eller begränsad 
från delgivning genom lag 
eller reglering eller som kan 
skapa en faktisk eller upplevd 
intressekonflikt.

– Se till att offsetsarrangemang 
är förenliga med Offset Policy 
och följer alla lagar och regler 
avseende exportkontroll.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Commercial Policy

  Conflict of Interest Policy

  Gifts and 
Hospitality Policy

  Lifecycle Management 
Framework Policy

 Offset Policy

 Procurement Policy

Konkurrens och karteller

Konkurrenslagar och förbud mot karteller 
skyddar fri företagsamhet och förbjuder 
beteende som begränsar handel eller som 
begränsar rättvis konkurrens. De är komplexa 
och sammanhangsspecifika.

Vi ska
– Följa lagarna om 

konkurrens och karteller.

– Inte diskutera prissättning 
eller annan kommersiellt 
känslig information med 
konkurrenter i strid med 
lagarna om konkurrens och 
karteller.

– Inte delta i någon form av 
diskussion, korrespondens, 
överenskommelse 
eller förståelse med 
en konkurrent eller en 
potentiell konkurrent för 
att fastställa priser, rigga 
anbud, fördela kunder 
eller marknadsföra eller 
begränsa leverans i strid 
med lagarna om konkurrens 
och karteller.

– Rapportera eventuella 
konkurrensbegränsande 
aktiviteter och förfrågningar 
till oss i samband med 
sådan verksamhet till den 
juridiska avdelningen.

– Söka vägledning från 
den juridiska avdelningen 
när det gäller frågor om 
tillämpningen av lagarna 
om konkurrens och 
karteller.

Policyer och 
ytterligare vägledning

 Commercial Policy

  Conflict of Interest Policy

  Gifts and 
Hospitality Policy

  Lifecycle Management 
Framework Policy

 Offset Policy

 Procurement Policy

Exempel på konkurrensbegränsande beteende:
– Dela en leverantörs prisuppgifter eller andra avtalsvillkor med 

ett annat företag.

– Dela detaljer om vår prissättning eller vårt 
kontraktserbjudande med konkurrenter avseende ett anbud.

– Komma överens med en konkurrent att inte bjuda på ett visst 
kontrakt så att de drar sig tillbaka från ett annat.
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Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.Sök råd eller rapportera det konfidentiellt via etiklinjen.

När någon av oss ser något som inte är rätt, så måste vi göra något åt det.

Handelsrestriktioner, exportkontroller 
och sanktioner

Exportkontroller, sanktioner och andra handelsrestriktioner 
administreras för att skydda nationell säkerhet och utrikespolitiska 
intressen och de styr hur, med vem och var företaget gör affärer.
Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive sanktioner som 
kontrollerar import, export och allmän handel med varor, teknik, programvara 
och transaktioner eller andra affärer med tredje part.

Om vi inte följer lagar och sanktioner avseende exportkontroll kan företaget 
(och enskilda individer) drabbas av böter, straffrättsligt åtal, förlust av framtida 
exporträttigheter och anseende.

Vi ska
– Vara bekanta med 

företagets policyer och 
processer för hantering av 
exportkontrollerade varor, 
teknik, data, programvara 
och/eller tillhandahållande 
av tjänster.

– Förstå vilket material som är 
exportkontrollerat, reglerna 
för åtkomst, sändning 
och mottagning av sådant 
material och vem som har 
rätt att ta emot det.

– Tänka på säkerhetskrav som 
också kan begränsa vem 
och på vilken grund vi kan 
dela material.

– Kontakta vår lokala 
exportkontrollavdelning 
i förväg om vi har några 
frågor eller funderingar om 
huruvida våra föreslagna 
aktiviteter kan vara föremål 
för exportkontroll eller 
sanktionsbegränsningar.

Exempel på när vi bör tänka på 
exportkontroller och sanktioner:
– Vid de tidigaste stadierna av planeringen 

av ett nytt projekt eller program; när vi 
använder, tar emot, lagrar eller överför 
kontrollerad teknik av något slag.

– Vid sändning, mottagning, delning, 
diskussion, åtkomst, export eller 
överföring av militära varor, programvara 
eller information.

– När vi reser utomlands i affärer eller med 
företagsenheter.

– När vi ansluter till företagets IT–nätverk i 
hemlandet från utlandet.

– När vi tar med kontrollerat material 
eller företagsenheter utomlands eller 
använder sådana enheter i vänthallar, på 
tåg, hotell eller andra platser som inte är 
arbetsplatser.

– När vi arbetar från avlägsna platser (dvs. 
utanför normal arbetsplats), antingen i 
hemlandet eller utomlands.

– När vi hanterar eller gör betalningar till 
tredje part.

– När vi anlitar rådgivare.

– När vi överväger affärer på nya 
exportmarknader och/eller med 
potentiella kunder.

– När vi bokar in besökare till 
anläggningsbesök.

– När vi rekryterar anställda eller 
entreprenörer, från andra delar av 
företaget eller externt.

– När vår arbetsroll ändras eller innan vi 
påbörjar arbetet med ett nytt projekt.

Policyer och ytterligare 
vägledning

 Advisers Policy

 Export Control Policy
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Ytterligare information för 
BAE Systems, Inc.företag

Uppförandekoden återspeglar vårt åtagande för våra 
gemensamma etiska principer om ansvar, ärlighet, integritet, 
öppenhet och respekt. Den klargör de grundläggande principer 
som vi har kommit överens om och som ligger till grund för all vår 
verksamhet. Den är vårt löfte till varandra att upprätthålla högsta 
normer för etiskt beteende.

Varje medarbetare på BAE Systems, 
Inc. och dess ägda och/eller hanterade 
företag ansvarar för att förstå och följa 
normerna i denna broschyr. Om vi inte 
lyckas med detta undergräver vi de enorma 
insatserna från våra medarbetare och kan 
äventyra säkerheten för våra anställda och 
våra kunder.

Precis som uppförandekoden tydligt 
klargör ska vi behandla varandra med 
respekt och värdighet. Företaget åtar sig 
att tillhandahålla en arbetsmiljö som är fri 
från alla former av olämplig diskriminering 
och från uppförande som är trakasserande, 
tvingande eller störande. Diskriminering eller 
trakasserier i ord eller handling, eller annat 
beteende baserat på en individs ras, färg, 
religion, kön, genus, nationella ursprung, 
bakgrund, ålder, status som kvalificerad 
person med funktionshinder, genetisk 
information, graviditetsstatus, veteranstatus, 
medicinskt tillstånd , civilstånd, sexuell 

läggning, könsidentitet och -uttryck, eller 
andra egenskaper som skyddas av tillämpliga 
lagar tolereras inte. För mer information om 
diskriminering och trakasserier, se företagets 
policyer.

Det åligger var och en av oss att bevara vårt 
långsiktiga engagemang för, och anseende 
om, etiskt uppförande i alla aspekter av vårt 
samarbete med kunder, medarbetare och 
andra som vi gör affärer med. Vi följer alla 
tillämpliga regler om gåvor, representation 
och anställning efter myndighetsuppdrag. Vi 
följer till fullo alla tillämpliga lagar och regler 
som reglerar hur vi avtalar och interagerar 
med kunder och slutanvändare, inklusive 
sådana som är relaterade till prissättning, 
förhandlingar, upphandlingsintegritet och 
lobbyverksamhet. Våra affärsrelationer 
ska hållas klanderfria såväl vad gäller 
faktiska omständigheter som hur saker och 
ting verkar.

Vi ska vara vaksamma och skydda oss mot 
missbruk och korruption av alla slag. Som 
företag har vi processer på plats för att 
trygga säkerhet och laglighet hos de material 
och delar vi använder i våra produkter, 
inklusive sådana som levereras enligt statliga 
kontrakt.

Vårt särskilda säkerhetsavtal (Special Security 
Agreement, SSA) med den amerikanska 
regeringen gör det möjligt för oss att fullt 
ut fungera och betjäna våra amerikanska 
kunder inom militär, underrättelsetjänst och 
inrikes säkerhet. Vi ska vara särskilt noga 
med att efterleva SSA till punkt och pricka 
och att skydda denna strategiska tillgång i 
företaget.

I BAE Systems uppförandekod på föregående 
sidor framgår klart och tydligt att vi alla, var 
och en, är ansvariga för vårt uppträdande 
och agerande i företagets verksamhet. Var 
och en av oss är ledande när det gäller att 
säkerställa att vårt åtagande om högsta 
normer för etiskt uppförande bevaras och 
förbättras varje dag.

Tack för ditt fortsatta bidrag.
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