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Ett meddelande från vår VD

” Vår kod ligger till 
grund för allt vi 
gör som företag, 
som arbetsgivare 
och som ansvariga 
samhällsmedlemmar.”

Jag är stolt över att kunna presentera 
Harscos uppförandekod för dig. Vår kod 
ligger till grund för allt vi gör som företag, 
som arbetsgivare och som ansvariga 
samhällsmedlemmar. Den är vår moraliska 
kompass som pekar oss i en etisk riktning 
för att hjälpa oss att ta bra beslut och göra 
bra val. 

Vår kod visar oss hur vi gör våra Harsco-
värderingar till vardagsbeteenden. Det är 
vår vägledning för hur man gör affärer med 
integritet. Använd den närhelst du behöver 
ta svåra beslut i dit dagliga arbete, oavsett 
om du jobbar på en av våra anläggningar 
eller på någon annan plats. Titta på koden 
när du vill se till att en åtgärd är lämplig 
och följer våra regler. 

Om något i vår kod är otydligt för dig, eller 
om du är osäker på vad du ska göra, prata 
då med din chef, Global Compliance & 
Ethics (global efterlevnad och etik) eller 
någon av våra andra resurser. Om du ser 
ett misstänkt brott mot koden, våra regler, 
vårt tillvägagångssätt eller mot lagen, 
rapportera det till Harscos integritetslinje.

Att känna till och göra det som är rätt är 
nycklarna till att bevara vårt arv – ett arv 
som går tillbaka till när vi grundades för 
över 160 år sedan. Vår kod sammankopplar 
oss med våra värderingar och varandra. 
Förenade genom integritet fortsätter var 
och en av oss att göra viktiga bidrag till vår 
framgång.

Nick Grasberger
VD och koncernchef
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Våra värderingar spelar roll

Harscos affärssystem och värderingar hänger ihop. De är en uppsättning av huvudprinciper och förfaranden som hjälper till att 
definiera den världsomfattande koncernen Harscos karaktär och inriktning. I centrum för detta finns vår uppförandekod.

Harscos affärssystem (yttre ringen)
Förvärv och avyttringar: Utförande av en 
portföljbaserad strategi som stöd för Harscos globala 
tillväxtmål 

Strategisk planering: Rigorösa och konsekventa 
processer för att ständigt identifiera möjligheter för 
affärstillväxt och en konkurrensmässig fördel

Miljö, hälsa och säkerhet: Disciplinerade 
program och tillvägagångssätt som är i linje med 
var organisations åtagande att orsaka noll skada på 
människor och vår planet

Kontinuerlig förbättring: En outtröttlig strävan efter 
att förbättra alla aspekter av vår verksamhet

Talangutveckling: Strukturerat tillvägagångssätt 
genom vilket den anställdes livscykel fokuserar 
på individuell utveckling och prestation i linje med 
affärsstrategi

Värderingar (inre ringen)
Integritet: Kompromisslöst engagemang för etiska principer

Göra kunden nöjd: Vinn kundlojalitet och kundnöjdhet 
genom att förutsäga deras behov och ständigt tillhandahålla 
värde

Inkluderande: Sträva efter att skapa en miljö där alla 
personer är aktivt inkluderade

Personalvård: Åtagande att skapa en trygg, tilltalande 
arbetsmiljö, marknadsmässigt konkurrenskraftiga förmåner 
och investeringar i personlig utveckling

Respekt: Respekt för alla individer och deras bidrag

Passion för att vinna: Att vinna genom att skapa 
exceptionellt värde för våra anställda, kunder och aktieägare
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1.   Min efterlevnad av koden

1.1 Kodens syfte 
1.2 Säga ifrån 
1.3 Integritetslinjen 
1.4 Brott mot vår kod
1.5 Anti-hämndpolicy
1.6 Ledningens ansvar

Vår kod låter dig göra våra Harsco-
värderingar till vardagshandlingar. När 
du tillämpar koden på det arbete du gör 
tar du fram det bästa hos dig själv, dina 
medarbetare och andra du gör affärer med – 
du bygger ett vinnande team.

Varför det spelar roll

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Rättvisa, ärlighet och etiskt uppförande är 
grundegenskaperna för en etisk kultur. En etisk 
kultur inspirerar passion för att göra ett bra arbete. 
När du följer vår kod blir du en viktig bidragsgivare 
till vår kultur. När du och dina medarbetare beter er 
etiskt på jobbet – och förstår skillnaden mellan det 
som är acceptabelt och inte – blir vi ett starkare och 
mer inspirerat team som är bättre förberedda på att 
nå våra mål. 

Koden gäller alla Harscos anställda i hela världen. 
Vi förväntar oss att våra avtalspartners, konsulter, 
representanter, leverantörer och tredjepartspartners 
följer tillämpliga bestämmelser i vår kod när de 
arbetar med oss. Om du är ansvarig för relationen 
till någon tredje part till Harsco, se till att alla 
kontrakt eller personliga serviceavtal inkluderar 
nödvändiga krav. För mer information, kontakta den 
Juridiska avdelningen för råd.

Kodens syfte1.1

Lev våra värden: Integritet, göra 
kunden nöjd, inkluderande, 
personalvård, respekt och 
passion för att vinna.
Följ koden, våra regler, våra 
tillvägagångssätt och lagen.
Undvik också sådant som kan 
uppfattas som oegentlighet.
Var ärlig, rättvis och pålitlig.
Ställ frågor.
Sök hjälp när du inte är säker på 
vad som är rätt.

Det är mitt jobb
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F. Några av kraven på vår plats verkar 
skilja sig från det som koden kräver.

Du ska följa den regel som är striktast. 
Om du är osäker eller har en fråga, prata 
med din chef eller Global efterlevnad 
och etik för råd.

S.

Tänk om...?
Vår kod är en global kod. Eftersom vi driver 
verksamhet i många länder är du också ansvarig 
för att följa de lagar som gäller där du arbetar – 
inklusive USA:s lagar som gäller utanför USA. Om 
en lokal lag eller sed står i konflikt med koden ska 
den regel som är striktast följas, eller så kontaktar 
du Global efterlevnad och etik eller Juridiska 
avdelningen för råd.

Hur man använder koden. Vår kod ger de 
grundläggande juridiska riktlinjerna och de etiska 
principer du måste följa för att ta rätt beslut. 

Den kan dock inte ta upp varje etisk situation du 
kan ställas inför på ditt jobb. Om du stöter på 
något som inte tas upp i vår kod och den rätta 
vägen inte är tydlig, fråga din chef om hjälp 
eller kontakta någon av de grupper som listas i 
avsnittet Resurser. Använd alltid sunt förnuft och 
gott omdöme i varje situation. Du kanske också vill 
läsa våra detaljerade regler som finns tillgängliga 
online på vår portal Harsco Information Exchange 
(Harscos informationsutbyte). Om du inte har 
tillgång till en företagsdator kan din chef eller 
någon från personalavdelningen tillhandahålla dig 
reglerna.

7Harscos uppförandekod
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Vi delar alla ansvaret att säga ifrån när vi 
misstänker oetiskt beteende. Detta främjar en 
positiv arbetsplats och vårt rykte som företag. 
Diskutera när som helst det du oroar dig över. 
Tolerera inte oegentligheter. Om du ser eller 
misstänker ett brott mot koden, våra regler, vårt 
tillvägagångssätt eller mot lagen, säg då ifrån. 

Om du har frågor eller misstänker ett brott mot 
koden, prata med din närmaste chef. Han eller hon 

Be inte om ursäkt. Säg ifrån! 
Ursäkter som de här kan sätta oss i riskzonen.

"Det är inte mitt problem."

"Jag väntar till det händer igen."
"Företaget har råd med det."

"Det behövs inte för en så liten sak."

"Bara för den här gången, det skadar 
ju ingen."

"Det är inte mitt 
jobb."

"Det gör ingen skillnad."

1.2
är den som bäst kan förstå din oro och kan vidta 
lämpliga åtgärder. Om du inte känner dig bekväm 
med att tala med din närmaste chef, eller om du 
har gjort det och inte är nöjd med gensvaret, finns 
det andra resurser tillgängliga för att hjälpa dig. 
Du kan kontakta någon annan inom ledningen, 
Global efterlevnad och etik eller Integritetslinjen. 
Kontaktinformation för dessa och andra resurser 
finns tillgängliga på sidan Resurser i denna kod.

Säg ifrån
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Är det lagligt?
Möter 

det våra 
värderingar?

JA

Möter det 
de uppsatta 

standarderna 
i vår kod?

Det är nog okej 
att göra.

Gör det  
inte.

Är det i enlighet 
med våra 
regler och 

tillvägagångssätt?

Skulle jag vara 
bekväm med 
om min familj 

och mina vänner 
visste?

NEJ

Gör det som är rätt 

Innan du agerar, 
fråga dig själv:
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Integritetslinjen1.3
Du kan rapportera problem dygnet runt genom 
Harscos Integritetslinje. Det är en resurs du kan 
använda när som helst när du misstänker ett brott 
mot vår kod, vårt tillvägagångssätt eller lagen.

Vem bemannar integritetslinjen? Integritetslinjen 
drivs av en tredjepartsorganisation. Oavsett 
var du arbetar, var som helst i världen, kan du 
kontakta integritetslinjen dygnet runt via telefon 
eller online för att konfidentiellt dela din oro. Du 
kan t.o.m. förbli anonym där lagen tillåter det. 

Vad händer sedan? Din information skickas 
konfidentiellt vidare till Harsco för utredning 
och uppföljning. Efter att ha rapporterat ett 
problem kan du återkomma för att fråga om 

utredningsstatusen och vid behov klargöra eller 
lämna mer information – detta är viktigt om du 
har rapporterat anonymt. Som anställd har du ett 
ansvar att samarbeta i utredningen.

I vissa länder får integritetslinjen endast ta emot 
rapporter rörande vissa typer av uppförande (t.ex. 
ekonomi, bokföring, revision och mutor). Om 
du ringer om problem som ska hanteras lokalt 
i enlighet med lokala bestämmelser kommer 
specialisterna på integritetslinjen hänvisa dig 
tillbaka till den lokala ledningen. 

F. Om jag misstänker oegentligheter, är det bäst 
att kontakta min närmsta chef, någon annan 
i ledningen, global efterlevnad och etik eller 
integritetslinjen?

S.
Tänk om...?

En är inte nödvändigtvis bättre än den andra. 
Använd den resurs du känner dig mest bekväm 
med. Det viktigaste är att du delar med dig av 
din oro.

Rapportera via telefon: 

I USA: 866-203-4957 
 
Eller rapportera online:  
Klicka här

http://compliance.harsco.com/
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Efter en noggrann utredning kan den som har 
upptäckts bryta mot vår kod, våra regler, våra 
tillvägagångssätt eller lagen att bli föremål för 
korrigerande åtgärder. Beroende på de fakta 
som kommit fram kan brott mot koden leda till 
uppsägning eller åtal. 

Brott mot vår kod1.4

Vänta inte. Om du 
misstänker att något är fel, 
säg ifrån på en gång.
Var ärlig och fullständig då 
du meddelar om problemet.
Basera rapporten på vad du 
tror är sant just då.
Om du är osäker på vilken 
åtgärd du ska vidta, ta hjälp 
av en av våra resurser.

Det är mitt jobb

F. Jag tror att en medarbetare stjäl från 
företaget, men hon är min vän och jag vill inte 
att hon ska få problem.

Oetiskt beteende har en negativ inverkan 
på alla och kan påverka hela företagets 
moral, rykte och välmående. Om du vet eller 
misstänker att en medarbetare stjäl ska du 
säga ifrån. Att säga ifrån när så är lämpligt är 
en viktig del a vad personlig integritet handlar 
om.

S.

Tänk om...?
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Anti-hämndpolicy1.5
Efterlevnad av vår etiska standard angår alla. När 
du säger ifrån gör du rätt. Som företag tolererar vi 
inte hämnd mot någon som i god tro delar sin oro. 
God tro innebär att du rapporterar något som du 
verkligen tror är sant och att du inte gör en falsk 

F. Jag vill kontakta integritetslinjen för att 
rapportera en händelse, men jag är rädd att alla 
på min avdelning kommer att få reda på det.

Alla frågor och orosanmälningar kommer att tas 
på allvar och behandlas konfidentiellt. Under S.

Tänk om...?

utredningsprocessen delar vi endast information 
när så behövs, så som lagen tillåter, för att 
kunna lösa problemet. Om du känner att någon 
har hämnats på dig för att du har rapporterat 
ett eventuellt brott eller deltagit i en utredning, 
rapportera då omedelbart denna hämnd.

rapport. Var aldrig rädd för hämnd och låt det inte 
avskräcka dig från att ställa frågor eller dela din 
oro. Om du upplever eller ser hämnd, rapportera 
det.

Harscos uppförandekod12
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Harsco ledning och chefer och andra som direkt 
vägleder vårt arbete är ansvariga att föregå med 

gott exempel. Detta gör de genom 
att följa koden och forma sina ord 
och handlingar med högsta integritet. 
Om du är chef, arbetsledare eller 
motsvarande förväntas du att leva efter 
dessa standarder varje dag. Säkerställ 
att ditt team förstår och använder 
koden och är uppdaterade om regler, 
tillvägagångssätt och interna kontroller 
som gäller deras roller. 

Skapa en kultur av efterlevnad som 
uppmuntrar de anställda att känna 
sig bekväma med att väcka frågor 
utan rädsla för hämnd. Ta personligt 
intresse i etiskt, lagligt uppförande och 
ha efterlevnadsinsatser i åtanke när 
du utvärderar och belönar anställda. 
Säkerställ att anställda förstår att 
affärsresultat aldrig är viktigare än 
etiskt uppförande och efterlevnad av 
Harscos regler.

Ledningens ansvar1.6

Om du är i ledarposition förväntas 
du...

Inspirera dina teammedlemmar 
till förträfflighet.

Hålla din dörr öppen för förslag 
och idéer.

Aktivt uppmuntra dina anställda 
att läsa och följa koden och 
komma till dig med frågor eller 
problem.

Följa de interna kontroller som 
gäller för ditt område.

Omgående rapportera brott 
mot koden, reglerna eller 
tillvägagångssättet till lämplig 
ledning, global efterlevnad och 
etik eller integritetslinjen.

Det är mitt jobb

F. En anställd kom till mig, sin arbetsledare, 
för att diskutera ett eventuellt brott mot 
koden där en annan arbetsledare är 
involverad.

Lyssna noga och uppmuntra den anställde 
att dela all information med dig. Hjälp 
till att klargöra problemet och, om så 
behövs, hjälp den anställde att rapportera 
problemet till global efterlevnad och etik, 
personalavdelningen eller integritetslinjen.

S.

Tänk om...?
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2 .   Mitt åtagande till mina medarbetare

2.1 Inkluderande 
2.2 Mot diskriminering 
2.3 Frihet från trakasserier 
2.4 Hälsa och säkerhet

Som ett globalt företag arbetar vi sida vid 
sida med människor från många nationer och 
kulturer. Vi respekterar andras olika synsätt. 
Vi anser att trots våra olikheter så vägleds vi 
allihop av Harscos värderingar och förenas 
genom vår integritet.

Varför det spelar roll

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Vår mångfaldiga arbetsstyrka är en källa till stolthet. 
Vi värderar våra likheter och välkomnar de olika 
unika bidragen, perspektiven och idéerna från våra 
anställda. Var vi än driver verksamhet arbetar vi 

Inkluderande2.1
tillsammans med samarbetsanda, respekt och 
inkluderande och vet att många perspektiv kan 
ge de bästa lösningarna. 

15Harscos uppförandekod
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Mot diskriminering

Vi är en arbetsgivare som ger alla samma möjlighet. 
Våra regler förbjuder olaglig diskriminering. Alla 
anställningsrelaterade frågor (t.ex. anställning, 
befordran) är baserade på varje individs prestationer 
och kvalifikationer.

F. Min överordnade verkar ignorera mig när jag ber 
om mer ansvar och jag känner att det kan bero på 
min ras.

Om du känner dig diskriminerad måste vi undersöka 
fallet. Rapportera det till någon av våra många 
resurser – såsom personalavdelningen, globala 
efterlevnad och etik eller vår integritetslinje. 
Chefer som får rapporter kommer att lägga fram 
dem på ett lämpligt sätt.

S.

Tänk om...?

2.2
Harsco har verksamhet i många länder, vart och 
ett med sina egna lagar, krav och begränsningar. 
Bästa sättet att följa lagen – oavsett var du 
befinner dig – är att hålla alla dina interaktioner 
professionella och respektfulla. 
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Frihet från trakasserier

Vi tycker också att individer ska kunna arbeta 
i en miljö fri från trakasserier, mobbning och 
kränkande beteende. Våra regler förbjuder 
ovälkommet uppförande – oavsett om det är 
fysiskt, verbalt eller visuellt –  som skapar en 
kränkande, hotfull eller skrämmande miljö. 

2.3
Vi tolererar inte trakasserier, varken sexuella eller 
icke-sexuella, oavsett om de begås av anställda på 
Harsco eller någon annan som vi gör affärer med. 
Om du ser eller upplever trakasserier, rapportera 
dem omedelbart till personalavdelningen, Global 
efterlevnad och etik eller vår Integritetslinje.

Du bör veta att

Det finns många sorters trakasserier, 
inklusive men ej begränsade till:

•  Spridning av elaka rykten eller 
förolämpningar om någon 

• Att berätta skämt som är kränkande eller   
   obscena 

•  Nedvärdera eller håna någon för dennes tro, 
åsikter, bakgrund eller utseende 

•  Oönskad beröring eller begäran om sexuella 
tjänster

• Hot om våld, skada eller hämnd
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F. F.En av mina överordnade har flera gånger bett 
mig att gå ut på dejt. Jag har sagt nej och att jag 
inte är intresserad. Nu när han ser mig blinkar 
han åt mig och gör mig mycket obekväm.

Du har rätt till en arbetsplats där du känner dig 
värdefull och respekterad och som är fri från 
trakasserier. Rapportera detta beteende till 
personalavdelningen, global efterlevnad och 
etik eller integritetslinjen.

Under ett möte nyligen började en leverantör 
att läsa skämt från sin mobil som förnedrade 
en viss religiös grupp. Jag fann skämten 
kränkande, men alla andra på mötet skrattade.
 

Vi tolererar inte den typen av respektlöst 
uppförande från anställda hos Harsco 
eller någon av företagets affärspartners, 
inklusive våra leverantörer. Rapportera detta 
beteende till global efterlevnad och etik eller 
integritetslinjen.

S. S.

Tänk om...?

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 

Harscos uppförandekod18
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Hälsa och säkerhet

Vår vision om att eliminera skador och sjukdom på 
arbetsplatsen är inbyggd i vår värdering Personalvård 
och driver en hållbar säkerhetskultur utformad att 
skydda våra anställda, kunder, vår arbetsmiljö och 
gemenskap. Harscos åtagande för hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen baseras på vår tro att alla skador och 
sjukdomar på arbetsplatsen går att förebygga. Alla 
Harscos anställda och entreprenörer är ansvariga för 
sin egen, sina kollegors och andra personers säkerhet 
på arbetsplatsen. 
 
Vi har alla ansvaret att leda med gott exempel, 
att identifiera och vidta rätt åtgärder vid osäkra 
ageranden eller förhållanden och att aktivt främja 
beteenden som skapar en positiv, säker och hälsosam 
arbetsmiljö.

2.4

Gör säkerhet till din första 
prioritet – kompromettera aldrig 
säkerheten för att möta ett 
affärsmål.
Rapportera alla potentiella skador, 
olyckor eller skador omedelbart.
Samarbeta alltid i alla 
riskanalyser, revisioner och 
utredningar om olyckor och 
skador som utförs av Harsco.
Försök inte att utföra en uppgift 
som du inte är utbildad för.
Gör alla uppgifter på säkrast 
möjliga sätt –  även om det finns 
ett enklare och snabbare sätt.
Ha koll på dina medarbetares 
välmående och säkerhet och 
uppmana dem att omedelbart 
poängtera onödiga risker.

Det är mitt jobb
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Lämplighet för uppgiften är ett grundkrav för 
alla som arbetar hos Harsco. Alla Harscos 
arbetsplatser har en strikt policy mot 
användandet av alkohol, olagliga droger eller 
olämplig eller farlig användning av någon drog 
eller något läkemedel som kan försämra din 
möjlighet att göra ditt arbete. Detta är för att 
skydda din och dina medarbetares säkerhet. 
 

F.F. F.Jag såg att någon utförde en uppgift på ett 
farligt sätt, men den person det gäller jobbar 
på en annan avdelning.

Vi är alla ansvariga för en säker arbetsmiljö 
–  oavsett vilket jobb vi utför. Rapportera 
omedelbart din oro till din närmaste chef eller 
någon annan resurs. När du agerar kan du 
hjälpa till att förhindra en olycka eller skada. 
Ta alltid möjligheten att prata direkt med en 
medarbetare om du tror att det är fara för 
dennes säkerhet.

En av mina medarbetare luktar ibland alkohol 
och beter sig underligt på jobbet. Han kanske 
dricker på arbetstid och jag är orolig.

Anställda som dricker på jobbet – eller innan de 
kommer till jobbet – utsätter alla för fara. Om 
du misstänker att någon är olämplig att jobba, 
rapportera det omedelbart till din överordnade, 
EH&S, personalavdelningen, global efterlevnad 
och etik eller vår integritetslinje.

En medarbetare skadade sig på jobbet men 
vill inte rapportera det.

Tala om för din medarbetare att alla skador, 
oavsett hur små de är, måste rapporteras. 
Om incidenten omedelbart rapporteras 
hjälper det oss att säkerställa att din 
medarbetare får korrekt medicinsk vård och 
hjälper företaget att hantera eventuella 
framtida faror. En liten skada på en person, 
som inte har rapporterats, kan leda till en 
allvarlig skada för någon annan av den enkla 
anledningen att den inte rapporterades, 
utreddes och grundorsaken eliminerades.

S.S. S.

Tänk om...?

Vi förbehåller oss rätten att drog- och 
alkoholtesta våra anställda där lagen tillåter 
detta. 

Harscos uppförandekod20
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v3.   Mitt åtagande till företaget

3.1 Konfidentiell information
3.2 Immateriell egendom
3.3 Företagets tillgångar
3.4 Företagsuppgifter
3.5 Extern kommunikation
3.6 Sociala medier
3.7 Intressekonflikter
3.8 Gåvor och underhållning

Vi arbetar tillsammans för att skydda företaget. 
Detta innebär att skydda det vi kan se och 
röra, såsom våra byggnader, utrustning och 
andra fysiska tillgångar. Vi skyddar också idéer, 
strategier och processer. Vi håller våra tillgångar 
skyddade mot stöld, skada, bortslösande, 
misshandel och felaktig användning.

Varför det spelar roll

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Konfidentiell information

Konfidentiell information inkluderar information 
om vårt företag och våra kunder, konkurrenter, 
leverantörer och t.o.m. tidigare anställda. 
Vi håller detta för oss själva eftersom det 
inkluderar specialiserad kunskap om vårt 
arbetsförfarande, försäljningsaktiviteter, 
produktions- och tillverkningsprocesser och 
ekonomiska situation.
 
Konfidentiell information inkluderar också 
privat, personlig eller företagsinformation 
som anställda, kunder, potentiella kunder, 
leverantörer och affärspartners delar med oss. 
De litar på att vi hämtar in, förvarar, använder 
och delar personlig information och konfidentiell 
företagsinformation ansvarsfullt. Vi hedrar denna 
tillit genom att endast samla in, använda och 
avslöja denna information när det behövs för att 
vi ska kunna göra vårt jobb.
 
Var extra noga med personligt identifierande 
information (PII) som kan användas för att spåra 
en persons identitet. Som företag har vi en 
skyldighet att samla in, förvara, bearbeta och 
överföra personuppgifter i enlighet med gällande 

3.1
dataskyddslagar och regler. Skydda den PII som vi 
fått förtroendet att inneha. Vi lämnar inte från oss 
personuppgifter annat än så som är tillåtet enligt 
lag. 
 
Om du hanterar PII som en del av ditt jobb, dela 
den då endast med de som har behörighet och 
behöver den för legitima affärsändamål. Begränsa 
den mängd information du delar till det som krävs 
för att utföra en uppgift.

Ingenting i denna Kod begränsar din möjlighet 
att kommunicera med någon myndighet gällande 
misstänkta överträdelser.

Du bör veta att
PII kan avse en medarbetare eller 
någon vi har att göra med i vårt arbete 
och inkluderar information som:

• Sjukjournaler
• Data om ersättning och förmåner
• Bankinformation
• Skatteuppgifter
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F.

S.

En arbetsledare från en annan avdelning 
bad om de privata e-postadresserna och 
anställningsdatumen för flera medarbetare. 
Hon sa att anledningen var privat.

Vi respekterar våra anställdas privatliv och 
delar endast information om anställda när 
det krävs för legitima affärsändamål. Detta 
exempel uppfyller inte vår standard. Tala om 
dör arbetsledaren att du inte har tillåtelse att 
lämna ut informationen.

F. Jag arbetade tidigare åt en av våra största 
konkurrenter och jag tror att det skulle vara 
en fördel för Harsco att känna till lite om den 
specialiserade tekniska kunskap som min 
tidigare arbetsgivare har.

På samma sätt som du måste skydda Harscos 
konfidentiella information är du skyldig att 
skydda en tidigare arbetsgivares konfidentiella 
information. Du ska behålla denna kunskap 
för dig själv.

S.

Tänk om...?

Samla in och förvara 
konfidentiell information på ett 
säkert sätt.
Lämna endast ut konfidentiell 
information till personer som 
har behörighet att få den.
Diskutera aldrig konfidentiell på 
allmänna platser där ditt samtal 
kan höras eller där papper kan 
ses.
Dela aldrig konfidentiell på 
sociala medier eller skicka det 
på osäkra nätverk.
Skydda konfidentiell information 
från stöld och felaktig 
användning genom att vidta 
lämpliga säkerhetsåtgärder, 
inklusive låst eller skyddad 
förvaring.

Det är mitt jobb

Harscos uppförandekod 23
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Immateriell egendom (IE) är på vissa sätt 
ännu mer värdefull än fysisk egendom. Vår 
immateriella egendom inkluderar patent, 
varumärken, copyright designer, uppfinningar 
och affärshemligheter. Den representerar den 
specialiserade kunskap och lagarbete mellan 
många personer och många års arbete. Vår EP 
är ett av de viktiga element som ger oss en 
konkurrenskraftig fördel på marknaden. Var 
medveten om att det arbete eller de uppfinningar 
du skapar då du är anställd hos Harsco tillhör 
Harsco.

Immateriell egendom

Skydda vår immateriella 
egendom (IE).
Respektera andra företags IE. 
Dela den inte med andra utan 
tillåtelse.
Dela endast IE med personer som 
behöver det för affärsändamål.
Om du lämnar Harsco, dela inte 
vår IE med någon.

Det är mitt jobb

3.2
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Du bör veta att

IE inkluderar:
•  Prissättningsplaner, prognoser 

och försäljningssiffror
• Detaljerad produktinformation
•  Marknadsförings-, försäljnings- 

och distributionsstrategier
• Leverantörs- och kundlistor
•  Tillverkningsmetoder 

och tekniker

En tillverkare berättade om en ny 
tillverkningsmetod som en av våra 
konkurrenter har forskat fram. Han sa att 
planerna fortfarande var hemliga, men att 
upptäckten kan få stor påverkan på vår 
bransch.

Tänk om...?

F. S. Vi respekterar alla tredje parters 
affärshemligheter, vilket inkluderar våra 
konkurrenter. Tala om för leverantören att 
du inte är intresserad och att det inte är 
acceptabelt att dela sådan konfidentiell 
information. Rapportera händelsen till den 
juridiska avdelningen.

25Harscos uppförandekod
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Företagets tillgångar

Allt vi använder för att göra vårt jobb är en 
företagstillgång. Fysiska tillgångar inkluderar 
platsen där vi arbetar, egendomen, utrustningen 
och varorna vi använder och företagets fordon 
som vi kör. Vi delar alla ansvaret för att 
skydda dessa tillgångar. Använd endast våra 
fysiska tillgångar i avsett syfte och rapportera 
misstänkt stöld, skada, felaktig användning eller 
misshandel. 

Fysiska tillgångar inkluderar också elektroniska 
enheter såsom datorer, mobiltelefoner och mobila 
enheter. Det är viktigt att på ett tryggt och säkert 
sätt använda dessa enheter, deras system, 
nätverk och programvara som vi använder för 
att förvara, hämta in och överföra information 
och kommunikation med. Skydda vår teknologi 
från stöld och obehörig användning. Om du tar 
elektroniska enheter med dig till en arbetsplats 
eller annan plats, se till att ingen annan får 
tillgång till den.

3.3

För att ta ansvar för att skydda våra 
elektroniska tillgångar...

Låt aldrig någon låna, använda 
eller få åtkomst till företagets 
elektroniska enheter utan tillåtelse.
Installera eller ladda aldrig ned 
obehörig programvara på någon av 
företagets enheter.
Gå aldrig in på vårt nätverk via ett 
obehörigt nätverk eller med en 
obehörig enhet.
Dela aldrig dina lösenord.

Det är mitt jobb
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F.

S.

Jag skulle vilja låna hem ett av Harscos fordon 
över helgen för att flytta några stora saker. 
Ingen behöver fordonet förrän på måndag.

Vår egendom är enbart avsedd att användas 
inom företaget. Du får inte låna den för privat 
användning utan föregående skriftlig tillåtelse 
från din chef.

Du bör veta att

Enstaka, rimlig privat användning av 
företagets tillgångar, såsom telefoner, 
är tillåtet så länge:

• Kostnaden för Harsco är obetydlig.
•  Det inte påverkar ditt eller andras 

arbete.
•  Det inte är i personligt vinstsyfte för 

dig och dina familjemedlemmar.

F. När jag använde en utrustning råkade jag göra 
en liten buckla på en del, men den syns knappt.

Var och en har ansvaret att ta hand om våra 
tillgångar och rapportera alla skador, oavsett 
hur små de är. Tala omgående om för din 
överordnade vad som hänt.

S.

Tänk om...?

Ta hand om företaget egendom 
som om den var din egen.
Använd endast vår egendom till 
Harsco-relaterad verksamhet.
Låna aldrig ut, sälj eller ge bort 
egendom om du inte är behörig 
att göra det. 
Förstå att allt du skapar, förvarar, 
skickar, delar eller laddar ned på 
våra system tillhör Harsco och att 
vi kan övervaka system utan att 
meddela dig om detta, i den grad 
som lagen tillåter. 
Använd aldrig Harscos datorer 
eller system för att skicka, 
ta emot, visa eller ladda 
ned olagligt, kränkande, 
diskriminerande eller hotfullt 
innehåll; för att trakassera någon; 
eller för att avslöja konfidentiell 
information.

Det är mitt jobb
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Företagsuppgifter

Våra böcker och uppgifter är en reflektion av vår 
ekonomiska position och är grunden för de viktiga 
affärsbeslut vi tar. Korrekt bokföring är nyckeln 
för att fortsätta driva ett framgångsrikt företag 
samtidigt som vi bibehåller våra andelsägares 
tillit och följer lagar och regler. Dessa åtaganden 
kräver att vi är punktliga, korrekta och kompletta, 
och aldrig förfalskar, vilseleder eller gissar när vi 
fyller i data i våra böcker och uppgifter. 

Om du är involverad i att förbereda 
informationsdokument för regelmässig 
registrering, se till att du känner till vad som 
krävs och aldrig feltolkar eller utelämnar viktiga 
fakta. Följ alltid tillämpliga lagbestämmelser 
allmänt accepterade bokföringsprinciper, och 
även Harscos fastställda interna och ekonomiska 
kontroller, regler och tillvägagångssätt.

Hantera, förvara, behåll och kassera uppgifter i 
enlighet med vår policy för arkivering och med 
lagen.

3.4

Tänk om...?

F. Jag vill registrera en försäljning under det 
aktuella kvartalet trots att detta kontrakt inte 
kommer att färdigställas förrän nästa kvartal.

Poster i våra böcker måste göras vid rätt 
tillfälle. Du får inte registrera en försäljning 
förrän avtalet är klart.

S.

F. Jag skrev av misstag in fel belopp i en 
utgiftsrapport.

Vi gör alla misstag. Var proaktiv. Berätta 
för din överordnade om misstaget och vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att våra 
böcker och uppgifter är korrekta.

S.
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F. S.Det finns ett dokumentskåp på min avdelning 
som är full av gamla skatteuppgifter. Jag skulle 
vilja tömma skåpet för att göra plats för nya 
dokumentmappar.

Följ våra interna kontroller och 
tillhandahåll all stöddokumentation 
när så behövs.
Registrera transaktioner på 
rätt konto, avdelning och 
bokföringsperiod. 
Dokumentera alla leverantörs- och 
tredjepartskontrakt på rätt sätt.
Samarbeta vid interna och externa 
revisioner. Kassera aldrig 
information som kan vara relevant 
vid en revision, utredning eller 
rättsprocess.
Rapportera omedelbart eventuella 
felaktigheter eller misstänkta 
ekonomiska oegentligheter.

Det är mitt jobb

Harscos uppförandekod 29

Du bör veta att
Termen "böcker och uppgifter" inkluderar:
• Fakturor
• Inköpsordrar
• Utgiftsrapporter
• Lönedatabaser 

• Tidkort
• Förmånskrav
• Säkerhets- och kvalitetsrapporter

Kolla vår arkiveringspolicy för att de om 
dokumenten får kasseras. Kontrollera också och 
säkerställ att dokumenten inte måste bevaras 
enligt lag och är viktiga vid eventuell stämning, 
utredning eller revision.

Tänk om...?
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Extern kommunikation

Vi tänker oss för når vi kommunicerar om 
Harsco. För att säkerställa att korrekt, 
aktuell och komplett information om vår 
verksamhet kommuniceras till den investerande 
allmänheten, myndigheter och andra har vi 
anställt personer som fungerar som företagets 
officiella talespersoner. 

Det innebär att om du får en begäran om 
information från media så ska du inte svara 
om du inte är behörig att uttala dig å Harscos 
vägnar. Hänvisa alla förfrågningar från media till 
företagets kommunikationsavdelning. Hänvisa 

3.5
alla frågor från den investerande allmänheten, 
såsom analytiker och ekonomiska rådgivare, till 
avdelningen för investerarrelationer.

Om du får en fråga från en myndighetsperson 
eller myndighet, kontakta omgående den 
Juridiska avdelningen. Lämna inte information till 
en myndighetsperson förrän du har fått tillåtelse 
att göra detta. Om du förhörs som 
en del av en utredning eller revision, samarbeta 
helt och hållet och ge sanningsenlig, korrekt och  
komplett information.

Harscos uppförandekod30
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Sociala medier

Ankomsten av sociala medier presenterar ett 
nytt sätt för oss att engagera och informera 
oss, men det medför samtidigt samma 
ansvar för integritet, transparens och vuxet 
övervägande som alla våra andra aktiviteter. 
Det är Harscos policy att engagera sig i och 
uppmuntra användandet av sociala medier 
för lämpliga, affärsrelaterade ändamål. Dessa 
affärsrelaterade ändamål, tillsammans med 
andra relevanta riktlinjer gällande sociala 
medier, inklusive användande av personliga 
sociala medier, beskrivs i vår Policy för sociala 
medier. Om sociala medier är en godkänd del 
av ditt arbete kommer du informeras skriftligen 
av din överordnade eller avdelningschef och 
kommunikationsavdelningen. 

3.6
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Engagera dig endast på sociala medier 
å företagets vägnar om detta är en 
godkänd del av ditt arbete.
Lägg aldrig upp material som är 
obscent, ärekränkande, vanhelgande, 
hädande, hotfullt, trakasserande, 
oförskämt, hatfullt eller generande för 
en annan person eller enhet.

Det är mitt jobb

F.
S.

F. En medarbetare uttrycker ofta starka åsikter 
om myndighetspersoner och aktuella 
lagstiftningsfrågor på en social nätverkssida 
och vissa av dem kan 
påverka Harsco.

Din kollega är fri att uttrycka sina personliga 
politiska åsikter på sociala medier så 
länge hon inte avslöjar konfidentiell 
företagsinformation och gör det tydligt att 
åsikterna är hennes egna och inte Harscos.

S.

Tänk om...?

Tala aldrig nedsättande om våra 
kunder, säljare, företagspartners eller 
konkurrenter på sociala medier.

Kontakta företaget 
kommunikationsavdelning om du 
upptäcker sociala mediaposter 
som har att göra med Harscos 
verksamhet; ger en missvisande bild 
av vårt företag, våra tjänster eller 
produkter; eller är potentiellt skadligt 
för Harscos verksamhet, rykte eller 
offentliga image. 

En representant från en lokal myndighet kontaktar 
mig och ber om några ekonomiska uppgifter.

Bekräfta personens identitet såsom namn, titel 
och vilken myndighet denne representerar och 
kontakta omedelbart den juridiska avdelningen. 
Om du uppmanas av Harsco att tillhandahålla 
den begärda informationen, samarbeta helt och 
hållet.

Harscos uppförandekod32
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Intressekonflikter

Vi får aldrig låta personliga intressen eller 
relationer påverka affärsbeslut vi gör å Harscos 
vägnar. En intressekonflikt uppstår när det du 
gör (eller det dina familjemedlemmar eller nära 
vänner gör) utanför Harsco påverkar det arbete 
du gör som anställd hos Harsco. Även om det 
är omöjligt att räkna upp varje situation där en 
intressekonflikt kan uppstå så finns det speciella 

3.7
tillfällen där konflikter ofta uppstår. Du har en 
skyldighet att känna igen dessa situationer och 
undvika också det som kan se ut som en konflikt. 
Om och när de uppstår är du skyldig att informera 
om detta. Om du har frågor om vad som är rätt att 
göra i en viss situation, säg ifrån.

33Harscos uppförandekod 33Harscos uppförandekod
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Du bör veta att
Intressekonflikter kan uppstå när du:
•  Anställer, leder eller rapporterar till en släkting 

eller någon du har en romantisk relation med.
•  Gör affärer eller påverkar Harscos beslut om att 

göra affärer med ett företag som ägs eller styrs 
av dig eller en släkting, vän, m.m.

•  Arbetar för, tillhandahåller tjänster till eller 
får personliga förmåner från ett företag som 
konkurrerar, gör affärer med eller vill göra affärer 
med Harsco.

•  Äger eller investerar i ett företag som gör 
affärer med Harsco, om inte ditt ägarskap är i ett 
börsnoterat företag och ditt intresse är mindre än 
en procent.

•  Du eller en av dina släktingar tar en 
affärsmöjlighet som var avsedd för Harsco.

•  Sitter i styrelsen för ett företag där de beslut du 
tar där påverkar beslut du tar hos Harsco.

•  Tar ett andra jobb (om det lokala 
anställningsavtalet tillåter det) som påverkar den 
tid, talang och energi du ger Harsco.

•   Använder någon av Harscos tillgångar för dina 
egna personliga eller politiska syften.

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Konkurrerar denna 
aktivitet med 

det arbete 
Harsco utför?

Påverkar det 
min förmåga att 

agera i 
Harscos bästa 

intresse?

Gör jag, en 
familjemedlem 

eller nära vän en 
felaktig vinst 

p.g.a. det jobb jag 
har hos Harsco?

Tar jag en 
möjlighet utanför 
Harsco som jag 
fick veta om på 

jobbet?

Tar denna aktivitet 
tid från mitt 

arbete 
på Harsco?

Använder jag 
Harscos tillgångar, 

resurser eller 
medel för att 

stödja eller främja 
aktiviteten?

Om du kan svara "ja" på någon av dessa frågor kan du ha en intressekonflikt. Du måste skriftligen informera din överordnade 
och global efterlevnad och etik om potentiella eller faktiska intressekonflikter då du anställs eller då en potentiell konflikt 

uppstår. Affärspartners som gör affärer å Harscos vägnar är skyldiga att skriftligen informera sin kontaktperson på Harsco om 
potentiella eller faktiska intressekonflikter då de anlitas eller då en potentiell konflikt uppstår.

gör det inte.

är det nog  
okej att göra.

Om du 
svarar NEJ

Om du 
svarar JA,

Gör det som är rätt

Innan du agerar, 
fråga dig själv:
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F. F.

S. S.

F. Jag granskar bud från flera olika 
underleverantörer och ett av företagen ägs 
av en nära släkting.

Trots att det är möjligt för dig att vara 
opartisk i din granskning så kan din 
inblandning vara en intressekonflikt. 
Informera din överordnade och hoppa av 
granskningsprocessen.

S.

Tänk om...?

Min dotter söker jobb och jag tror att hon 
skulle vara en perfekt kandidat för en ledig 
tjänst på min avdelning.

Så länge du inte är inblandad i 
anställningsprocessen, och inte försöker 
använda din relation för att på ett olämpligt sätt 
påverka en anställds beslut, så är det helt okej 
att låta din dotter söka jobb hos Harsco genom 
de normala ansökningskanalerna. Det skulle 
vara lämpligt att informera om er relation och, 
om din dotter anställs, bör ingen av er placeras 
i en position där endera av er leder den andres 
arbete.

En konkurrent till Harsco frågade om jag 
kunde tillhandahålla dem konsulttjänster. Jag 
skulle inte vara anställd av dem, utan skulle 
arbeta åt dem som en oberoende entreprenör 
under vissa projekt.

Att arbeta åt ett företag som erbjuder 
produkter och tjänster som direkt konkurrerar 
med Harsco skapar en intressekonflikt. 
Dessutom kan det öppna dörren för utbyte av 
konfidentiell företagsinformation. Du bör tacka 
nej till erbjudandet.

Harscos uppförandekod36
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Gåvor och underhållning

Det är vanligt att utbyta affärsgåvor och andra 
artigheter för att uttrycka goodwill. Vi använder 
dock inte speciella tjänster eller gåvor som ett 
sätt att övertala någon att ta affärsbeslut eller 
ge oss särbehandling. Och vi erbjuder inte och 
tar inte emot affärsgåvor i hopp om att få något 
i retur eller för att uppmuntra någon att göra 
affärer med oss. Följ våra regler och se till att 
alla utgifter är godkända och dokumenterade.

3.8
Du bör veta att
I allmänhet får du:

•  Betala för måltider och 
förfriskningar åt andra i anslutning 
till affärsdiskussioner.

•  Tillhandahålla rimlig underhållning 
och blygsam gästfrihet.

•  Acceptera måltider och 
förfriskningar från andra i anslutning 
till affärsdiskussioner.

•  Acceptera erbjudanden om 
rimlig underhållning och blygsam 
gästfrihet.

•  Acceptera affärsgåvor som inte är 
överdådiga eller extravaganta.

•  Inte erbjuda eller acceptera 
kontanter eller dess motsvarighet 
i någon form, oavsett hur lågt 
beloppet är.

•  Inte erbjuda eller acceptera något 
av värde som kan ses som en muta.
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F. F. F.En blivande leverantör vill träffa mig på sitt 
huvudkontor i en annan stad och har erbjudit 
sig att betala min resa och kostnaden för mig 
och min familj att bo på hotell över helgen.

Vi gör affärer ärligt och rättvist. Att erbjuda 
denne leverantörs erbjudande skulle inte bara 
bryta mot våra regler, utan också sända ett 
meddelande till andra om att vi tar beslut om 
affärspartners baserat på andra faktorer än 
kvalitet, pris och prestanda. Följ alltid våra 
regler och tänk på hur dina handlingar ser ut 
för en objektiv iakttagare. Du bör tacka nej till 
erbjudandet.

S. S. S.

Tänk om...?

En av våra underleverantörer erbjuder oss 
alltid biljetter till stora sportevenemang när 
han besöker vår anläggning.

Om underleverantören går på evenemanget 
tillsammans med dig och biljetterna inte är 
dyra och erbjudandet inte är frekvent kan det 
vara tillåtet att tacka ja. Dock antyder orden 
"erbjuder alltid" och "stora sportevenemang" 
motsatsen. Kolla våra regler och be din 
överordnade om skriftlig tillåtelse i förväg 
för att fastställa om detta erbjudande är 
acceptabelt. Om du fortfarande har en fråga 
ska du kontakta global efterlevnad och etik.

En potentiell leverantör lovar att ge mig en 
del av sin provision om Harsco accepterar 
företagets bud.

Detta erbjudande är en typ av muta. Låt 
leverantören veta att du inte kan acceptera 
erbjudandet och att det inte är på det här 
sättet Harsco gör affärer. Det bryter mot vår 
kod och kan t.o.m. vara olagligt. Rapportera 
händelsen till global efterlevnad och etik eller 
den juridiska avdelningen.

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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4.  Mitt åtagande till kunder, leverantörer och övriga tredje parter

4.1 Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter
4.2 Ansvarsfulla avtal
4.3 Leverantörsrelationer
4.4 Engagera tredje part

Tillit kan man inte köpa eller sälja, bara förtjäna. I 
över 160 år har människor litat på oss och på våra 
tjänster och produkter. De räknar med att vi är rättvisa 
och ärliga och att vi levererar det vi säger att vi ska 
leverera. Varje dag är varje person på varje Harsco-
plats ansvarig för att upprätthålla denna tillit.

Varför det spelar roll

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 



Harscos uppförandekod40

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 

Att göra våra kunder nöjda är vår huvuduppgift. 
Eftersom vi är "Förenade genom integritet" ska 
alla anställda – även de vars jobb inte involverar 
kundkontakt – tänka på att det jobb som var och en 
av oss gör och de beslut som var och en av oss tar 
påverkar våra kunder.

Vi är ärliga gällande våra produkter, tjänster och 
förmågor och ger aldrig löften vi inte kan hålla. 
Vår ärlighet överförs i vår marknadsföring, reklam 
och i våra erbjudanden – vi dra aldrig fördel av att 
förvränga eller undanhålla fakta. Vi strävar efter att 
tillhandahålla kunder med den information de behöver 
för att kunna ta ett informerat beslut och att alltid 
vara sanningsenliga och korrekta i vår kommunikation.

Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter4.1

Tillhandahåll rättvis och 
balanserad information.
Marknadsför aldrig våra produkter 
och tjänster på ett missvisande sätt.
Se till att våra påståenden backas 
upp av solida fakta.
Se till att alla skrivna och visuella 
framställningar på ett korrekt sätt 
visar de produkter vi erbjuder. 

Det är mitt jobb

F. Jag hörde en av mina medarbetare prata i telefon 
med en kund om egenskaper och funktioner som 
vår produkt inte har.

S.
Tänk om...?

Varje gång våra produkter eller tjänster 
marknadsförs på ett missvisande sätt bryter vi mot 
våra höga standarder och kan bryta mot lagen. 
Påpeka din oro för din medarbetare. Om beteendet 
fortsätter, rapportera det till din överordnade eller 
integritetslinjen.
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Som ett företag som vinner mycket av sina affärer 
genom formella bud och avtalsprocesser är vi 
medvetna om att ärlighet, transparens och pålitlighet 
är viktigt, inte bara för att vinna– utan också för 
att behålla – avtalskonton. Dessa principer gäller 
även för kommersiella kontrakt och kontrakt med 
myndighetsrelaterade instanser. 

Om ditt jobb involverar förberedelser eller hantering 
av bud och kontrakt, säkerställ att du följer alla 
tillämpliga upphandlingslagar och bestämmelser 
och våra regler. Delta inte i någon aktivitet som kan 
uppfattas som kickback, muta eller försök att på 
olämpligt sätt försöka påverka kontraktets resultat.

Vi förstår att kraven för myndighetsrelaterade 
kontrakt ibland kan vara mycket hårdare än de som 
styr vanliga kommersiella kontrakt, så vi måste vara 

Ansvarsfulla avtal4.2
noga med att följa alla relevanta lagstadgade, 
reglerande och avtalsbestämmelser och undvika 
allt som ens kan likna något olämpligt. Följ våra 
regler och lokala lagar samt be om vägledning 
från Global efterlevnad och etik innan du erbjuder 
något av värde – inklusive en gåva, en måltid 
eller ett erbjudande om underhållning – till en 
myndighetsperson.

F. Vi har för närvarande ett kontrakt med en enhet 
som lyder under en myndighet i vår region. En 
myndighetsperson ska komma och besöka vår 
anläggning och jag skulle vilja bjuda honom på 
en trevlig middag med vårt team.

Reglerna är mycket stränga när det gäller 
att bjuda en myndighetsperson på mat 
– eller något annat av värde. Läs vår anti-
korruptionspolicy innan du planerar eller 
erbjuder något. Om du fortfarande är osäker 
på vad som är tillåtet – och vad som inte är 
det – prata med din överordnade eller global 
efterlevnad och etik.

S.

Tänk om...?
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Var korrekt, sanningsenlig och 
fullständig när du förbereder 
bud och kontraktsförslag.
Följ alla våra specifikationer, 
villkor och regler för kontrakt.

Det är mitt jobb

Skapa tydliga, korrekta 
fakturor som visar de faktiska 
arbetskostnaderna.
Samarbeta vid auktoriserade 
inspektioner, utredningar och 
revisioner.

Skydda konfidentiell information 
och egendom.
Tänk på alla specifika krav som 
gäller för myndighetsrelaterade 
kontrakt.

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Vi arbetar för att säkerställa att våra affärer med 
leverantörer är rättvisa, öppna och transparenta. 
Vi väljer leverantörer baserat på deras förmåga 
att leverera bästa värde till Harsco och bedömer 
dem utifrån kostnad, kvalitet, leverans, service, 
administration och anseende. 

Vi gör endast affärer med leverantörer som 
följer lokala och andra tillämpliga lagstadgade 
bestämmelser och Harscos riktlinjer gällande arbete, 
miljö, hälsa och säkerhet. Dessutom förväntar vi oss 
att våra leverantörer följer samma etiska och lagliga 
standarder som gäller Harscos anställda, såsom 
intressekonflikter, konfidentialitet, mot mutor och 
antitrust, m.m.

Leverantörer ska utrustas med en kopia av vår 
uppförandekod och uppmuntras att följa tillämpliga 
bestämmelser i den.

Leverantörsrelationer4.3

F.

F.

En tänkbar kund har offererat ett mycket 
lågt pris och snabb leverans, men begär att vi 
åsidosätter ett angivet  
krav i kontrakteringsprocessen.

Tala om för leverantören att alla tänkbara 
leverantörer måste följa våra processer 
och uppfylla våra krav. Om du känner att du 
pressas att göra något olämpligt, rapportera 
det till din överordnade, global efterlevnad 
och etik eller integritetslinjen.

Jag misstänker att en av våra leverantörer 
bryter reglerna om lön och arbetstid.

Säg ifrån! Om du misstänker olämpliga 
arbetsförhållanden, rapportera detta till din 
överordnade, global efterlevnad och etik, 
vår juridiska avdelning, personalavdelningen 
eller vår integritetslinje. Vi förväntar oss att 
våra leverantörer upprätthåller samma höga 
standard som vi förväntar av oss själva.

S.

S.

Tänk om...?
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Vi är mycket noggranna när vi väljer 
försäljningsrepresentanter, konsulter och andra som 
ska arbeta åt oss. Se till att tänkbara "trejdeparts"-
affärspartners har gott anseende, är kvalificerade och 
kan uppfylla våra krav. Således har vi strikta regler 
som kräver noggrann granskning av tredje part innan 
denne anlitas. Du ska också tillhandahålla tredje part 
med en kopia av vår kod och hålla dem ansvariga för 
att följa vår höga standard.

Anlita tredje part4.4

F.

F.

F.Vi arbetar med en representant vars företag är 
misstänkt för att betala myndighetspersoner 
för att färdigställa de inspektionspapper som 
krävs.

Harsco förbjudet sådant beteende. Rapportera 
det du vet till global efterlevnad och etik eller 
vår juridiska avdelning så att vi kan undersöka 
frågan.

S.

S.

S.

Tänk om...?

En kund kontaktade mig för att klaga på en 
Harsco-leverantör som hela tiden erbjuder att 
ta med henne på sportevenemang, konserter 
och middagar. Kunden har aldrig accepterat 
erbjudandena, men undrar om detta är lämpligt.

Om denna leverantör försöker att påverka 
kundens beslut att fortsätta samarbeta med oss 
kan det vara ett mutförsök. Eftersom Harsco är 
ansvariga för våra representanters uppförande 
är detta en allvarlig fråga. Rapportera detta till 
global efterlevnad och etik eller integritetslinjen.

En medarbetare på ett av våra projekt säger 
att en av Harscos underleverantörer använder 
barnarbetare.

Vi förbjuder alla typer av barnarbete. Uppmana 
din medarbetare att omedelbart rapportera detta 
till sin chef eller vår integritetslinje.
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5.  Mitt åtagande till marknaden

5.1 Mot mutor
5.2 Mot pengatvätt
5.3 Mot bedrägeri
5.4 Internationell handel 
5.5 Insiderhandel
5.6 Antitrust
5.7 God sed 

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 
säkerställer inte bara att vi uppfyller alla 
lagstadgade krav – det säkerställer att vi får 
fortsätta stödja säker och pålitlig leverans av 
Harsco-produkter och tjänster på den globala 
marknadsplatsen.

Varför det spelar roll
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Vi vinner och behåller verksamhet rättvist. Vi förstår 
att mutor och korruption skapar orätt konkurrens, för 
fram sämre produkter och, i slutändan, försvagar den 
globala marknaden. Därför följer vi lagstadgade och 
regelkrav i de länder där vi driver verksamhet. 

Erbjud eller acceptera aldrig något av värde för att 
påverka ett affärsbeslut eller för att få en orättvis 
fördel. Var medveten om att en muta kan vara annat 
än kontanter: en gåva, en tjänst, ett jobb, t.o.m. ett 
bidrag till välgörenhet kan ses som en muta om det 
erbjuds för att påverka ett beslut från dig. Oavsett 
hur lokal sed eller andra företags sed ser ut, se till 
att du undviker allt som ens kan ge intrycket av något 
olämpligt. 

Förutom våra egna handlingar är vi ansvariga för 
handlingarna hos de som gör affärer åt oss och vi 
kan bli skyldiga för mutor m de erbjuder i vårt namn. 
Det är därför det är så viktigt att vi känner till vilka vi 
samarbetar med, deras arbetsförfarande och vilket 
anseende de har när det gäller att agera ärligt och 
etiskt.

Mot mutor5.1

Erbjud eller acceptera aldrig en muta.
Låt aldrig någon erbjuda 
eller acceptera en muta i 
Harscos namn.
Var korrekt och komplett när du 
registrerar alla transaktioner i våra 
böcker och uppgifter.
Rapportera alla faktiska och 
misstänkta muthandlingar.

Det är mitt jobb
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Du bör veta att

F.Harsco förbjuder 
"smörjningsbetalningar", vilket är:
•  Små betalningar
•  Begärs av myndighetspersoner på 

låg nivå i vissa länder för att utföra 
rutinhandlingar som att inspektera 
varor eller ta fram frakttillstånd. 

•  Detta är tillåtet i vissa länder, men 
kan vara allvarliga brott i andra

Om du blir ombedd att göra en sådan 
här betalning, oavsett hur liten den 
är, diskutera frågan med global 
efterlevnad och etik i förväg.

En leverantör som vill göra affärer med 
oss berättade att han kan hjälpa oss att 
snabba på våra transporter eftersom 
han ofta "lägger på lite extra" till en 
myndighetsperson för att få saker gjorda.

Berätta för leverantören att Harsco inte 
gör affärer på det sättet. Du bör rapportera 
denna incident till din överordnade, global 
efterlevnad och etik eller integritetslinjen.

En betrodd leverantör som vi har haft länge 
erbjuder en provision för att säkra ett 
årskontrakt för sitt företag.

I det här fallet är "provision" för att göra 
affärer ett annat ord för kickback eller 
muta och båda är oetiska och potentiellt 
olagliga. Meddela leverantören att du inte 
har tillåtelse att acceptera provisionen och 
rapportera händelsen till din överordnade, 
global efterlevnad och etik eller 
integritetslinjen.

S.

Tänk om...?

F.

F.
F.

S.

S. S.

En kontrakterad försäljningsrepresentant 
erbjuder att dela sin provision med mig 
om Harsco förlänger hennes kontrakt.

Detta räknas som en kickback. Avböj 
erbjudandet och rapportera denna incident 
till din överordnade, global efterlevnad 
och etik eller integritetslinjen.

En lokal myndighetsperson sa att han 
skulle godkänna och certifiera den 
anläggning vi behöver före schemalagd tid 
om vi bara betalar en liten summa pengar.

Den typ av betalning han begär kallas 
vanligtvis smörjningsbetalning och 
tillåts inte av vårt företag. Betala inte. 
Rapportera detta beteende till global 
efterlevnad och etik eller integritetslinjen.
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Vi gör aldrig medvetet affärer med individer som 
håller på med pengatvätt, där medel som genereras 
genom kriminella aktiviteter går genom legitima 
företag för att dölja deras kriminella ursprung.

Mot pengatvätt5.2

Du bör veta att
Var uppmärksam på transaktioner 
som involverar:

•  Stora kontantbetalningar
•  Överföring av medel mellan länder 

som kunden eller leverantören inte 
gör affärer i

•  Begäran om att en betalning görs 
från eller till en källa som inte 
är kopplad till kundens eller 
leverantörens företag

F. En tänkbar kund, vars företag är baserat i ett 
annat land, frågar om en betalning kan göras 
till oss från ett annat företag som är baserat 
i ett annat land.

Detta låter misstänkt. Rapportera allt du vet 
om den tänkbara kunden till den juridiska 
avdelningen. Känn dina kunder och partners, 
förstå deras användning av produkter och 
tjänster och var uppmärksam på tecken på 
ekonomiska transaktioner som kan vara 
olagliga.

En kund bad om att vi skulle börja skicka 
fakturor till en privatperson istället för hans 
bokföringsavdelning.

Detta är en ovanlig begäran. Rapportera det 
du vet till den juridiska avdelningen.

S.

Tänk om...?

F.

S.
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Som individer vet vi att vårt företag litar på att 
vi gör rätt sak. Vi skyddar företaget och arbetar 
för att förhindra bedrägeri. Vi tolererar inte fusk, 
stöld eller förvrängning, och vi lurar aldrig andra, 
direkt eller indirekt, i personligt eller ekonomiskt 
vinstsyfte. Vi spelar alla en roll i att skydda 
Harscos verksamhet från oärliga aktiviteter.

Mot bedrägeri5.3

Du bör veta att
Vissa aktiviteter där risken för 
bedrägeriaktiviteter är högre 
inkluderar:
•  Bearbetning av kontantutbetalningar
• Mottagande av kontanter
• Lönehantering 
• Hantering av lageravstämning 

F. Jag hörde en medarbetare skryta om att han 
lagt till några privata utgifter på företagets 
utgiftskonto.

Var och en av oss är ansvariga för att vara 
rättvisa, ärliga och korrekta. Uppmana 
din medarbetare att göra rätt för sig och 
korrigera utgiftsrapporten. Om du misstänker 
att detta beteende fortsätter, rapportera din 
oro till en överordnad, global efterlevnad och 
etik eller integritetslinjen.

S.

Tänk om...?
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Eftersom vi är ett företag baserat i USA som 
gör affärer i hela världen förstår vi vikten av att 
följa lagar och bestämmelser som har att göra 
med import, port, tull och efterlevnad av andra 
handelsregler. Om du är involverad i förflyttning 
av produkter, tjänster, information eller teknik över 
internationella gränser ska du inte enbart följa 
USA:s lagar, utan även de lagar och bestämmelser 
som gäller i de länder du handlar med.

Vi gör inte affärer i sanktionerade länder eller 
parter med restriktioner och listorna över 
förbjudna leveranser och produkter kan ändras 
ofta. Som anställd förväntas du inte vara expert 
inom detta område, men vi förväntar oss att du 
rådgör med de som är experter för att få hjälp. 
Sök hjälp från juridiska avdelningen eller global 
efterlevnad och etik.

Internationell handel5.4
Vi deltar inte heller i någon bojkott som inte är 
godkänd av USA:s regering. Om du får en förfrågan 
om att delta i ett annat lands bojkott (eller en 
begäran att tillhandahålla bojkottrelaterad 
information), rådgör med juridiska avdelningen.

Se till att allt som är avsett för 
import eller export är korrekt 
klassificerat i förväg.
Var medveten om att lagar för 
fler än ett land kan gälla vid 
transaktioner över gränser.
Informera om våra handelsregler 
till tredje part som gör affärer å 
våra vägnar.
När du är osäker på vilka kraven 
är, fråga.

Det är mitt jobb
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F.

S.

F. En kund frågade om jag kunde ändra vår 
fraktprocess så att transporten inte behöver 
gå genom ett visst land.

Denna typ av begäran visar på ett försök att 
förbigå våra processer och tillvägagångssätt. 
Följ våra regler för att säkerställa att lagen 
följs. Om du känner dig pressad att göra på 
annat sätt, diskutera det med den juridiska 
avdelningen.

S.

Tänk om...?

Jag måste expediera bearbetningen av flera 
inköpsordrar och har inte tid att manuellt granska 
varje kund mot vår lista över förbjudna leveranser 
och produkter.

Du får inte hoppa över detta steg. Varje kund och 
leverantör måste systematiskt kontrolleras mot 
relevanta myndighetslistor över enheter som inte 
har rätt att göra affärer i enlighet med Harscos 
policy för förvärvsgranskning.
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I vårt arbete kan vi få tillgång till material, 
icke-offentlig (“insider”) information om vårt 
företag – information som en förnuftig investerare 
skulle se som viktig för att ta beslut om att köpa, 
sälja eller behålla vår aktie. Vi kan också arbeta 
med insiderinformation om våra leverantörer, 
affärspartners och kunder. Vi är skyldiga att skydda 
denna information. Handla aldrig med aktier 
baserat på insiderinformation och tipsa inte andra 
så att de kan handla med aktier. 

Vissa anställda (“utsedda anställda”) hos 
företaget lyder under striktare restriktioner och får 
endast handla med aktier om de fått tillstånd till 
detta under godkända perioder. Om du har frågor 
om ifall du får handla med våra aktier eller inte, 
kontakta den juridiska avdelningen.

Insiderhandel5.5
Du bör veta att

Exempel på insiderinformation:

•  Beräkningar av framtida inkomster 
och vinster

•  Tilldelning eller uppsägning av 
stora kontrakt

• Planerade sammanslagningar eller uppköp 
• Ändringar i ledningen
• Stämningar eller lagliga aktiviteter
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F. F.

S. S.

F. Det finns en pressrelease på en 
underleverantörs webbplats som meddelar 
att de ska slås ihop med ett större, 
börsnoterat bolag.

Eftersom denna information redan har 
släppts till allmänheten anses den inte som 
viktig, icke-offentlig information. Du 
får handla med aktier baserat på denna 
information.

S.

Tänk om...?

Jag har fått reda på att vi har en väntande 
affär med en stor och viktig kund. Jag är 
ganska säker på att den kommer att bli av. 
Min mamma vill veta hur det går för Harsco 
och det skulle vara bra att åtminstone kunna 
avslöja kundens namn.

Du får inte dela med dig av det du vet 
eftersom det är viktig, icke-offentlig 
information. Om hon använder den för 
aktiehandel, eller berättar för någon annan 
som handlar med aktier, så bryter du och hon 
mot vår policy och mot lagen.

En leverantör berättade för mig att hans 
företag förbereder sig för att presentera en ny 
produkt som kan bli mycket vinstgivande. Det 
har inte offentliggjorts än, men jag skulle vilja 
köpa aktier baserat på vad jag vet.

Leverantören har avslöjat vad som verkar 
vara viktig, icke-offentlig information som 
kan påverka ett investeringsbeslut. Även 
om informationen gäller ett annat företag 
är Harsco skulle det vara olagligt för sig att 
handla baserat på den informationen.
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Vi tävlar rättvist och följer de lagar som gäller för 
konkurrens och fri handel. Delta aldrig i aktiviteter 
som kan begränsa konkurrens och ingå inte i något 
avtal – varken formellt eller informellt – med en 
konkurrent, kund eller leverantör som skulle kunna 
begränsa handeln eller exkludera andra från att 
konkurrera. Om du finner dig i en situation där en 
konkurrent börjar diskutera sådana frågor, avsluta 
samtalet och rapportera incidenten till den juridiska 
avdelningen.

Antitrust5.6
Du bör veta att
Tala med en konkurrent? Dessa 
ämnen får inte diskuteras:

•  Priser, kostnader, regler eller villkor 
för försäljning

•  Manipulera bud i ett 
konkurrensutsatt anbudsförfarande

•  Dela upp marknader, territorier, 
produkter eller kunder

•  Begränsa produktion, försäljning  
eller utbud

•  Förhindra andra att komma in på 
marknaden

•  Vägra att arbeta med en kund 
eller leverantör

F. På en handelskonferens nyligen tog en av våra 
konkurrenter mig åt sidan och frågade var vi hade 
fått för bud på ett affärsförslag. Jag sa till honom 
att det var konfidentiellt och gick därifrån.

Du gjorde helt rätt. Att diskutera något som har 
att göra med prissättning eller fakturering med 
en konkurrent, även i informell situation, skulle 
be a  vara ett brott mot vår policy och lagen. 
Rapportera omgående händelsen till den  
juridiska avdelningen.

S.

Tänk om...?
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Vi behandlar våra affärspartners rättvist. Att 
samla information om sina konkurrenter är 
standardförfarande i alla branscher. Vi är 
dock skyldiga att göra detta lagligt och etiskt. 
Marknadsundersökningar, produktutvärderingar och 
granskning av offentliga dokument är alla acceptabla 
metoder för att få information; bedrägeri, förvrängning 
och villfarelser är det inte. Be aldrig om en 
konkurrents konfidentiella information från nuvarande 
eller tidigare anställda eller från tredjeparts-partners, 
kunder eller leverantörer. Om du får information om 
en konkurrent som du tror kan vara konfidentiell eller 
som har fåtts på olämpligt sätt, rapportera det till den 
juridiska avdelningen.

God sed5.7

Samla information lagligt och 
etiskt.
håll konfidentiell information 
– vår och våra konkurrenters – 
konfidentiell. 
Se till att tredje part som agerar 
å våra vägnar lever upp till vår 
standard.

Det är mitt jobb

Harscos uppförandekod 55
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6.  Mitt åtagande till lokalsamhällen

6.1 Civila, välgörenhets- och politiska aktiviteter
6.2 Mänskliga rättigheter
6.3 Miljöskydd

Att serva och stödja det samhälle där vi bor och 
arbetar är ett viktigt uttryck för våra värderingar. 
Vi strävar efter att vara en god granne och ett 
modellföretag genom att ge vår tid, talang och 
energi för att göra välden bättre.

Varför det spelar roll

INNEHÅLL | RESURSER | ORDLISTA | REGISTER 
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Vi uppmuntrar dig att frivilligt erbjuda din tid, talang 
och dina pengar för att stödja ändamål som är viktiga 
för dig. Detta inkluderar politiska kandidater och 
kampanjer där så är tillämpligt. Var dock noga med att 
aldrig använda Harscos medel, tillgångar, resurser, tid 
eller Harscos namn för att stödja dina aktiviteter. Gör 
det tydligt att dina personliga åsikter och handlingar 
inte representerar företaget.

Civila-, välgörenhets- och politiska aktiviteter6.1
Du bör veta att

57Harscos uppförandekod

•  Ibland kan Harsco uttala sig i 
politiska frågor som kan påverka 
vår verksamhet.

•  Lobbyaktiviteter å Harscos vägnar 
måste först godkännas av Harscos 
chefsjurist.

•  Harsco säger aldrig till sina 
anställda hur de ska rösta.
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Vi anser att varje människa har rätt till en säker, 
hälsosam arbetsmiljö och att bli behandlad med 
heder och respekt. 

Vi förväntar oss att leverantörer i hela 
leveranskedjan runt om i världen delar vårt 
åtagande av samma höga standard. 

Vi har också tagit på oss att ansvarsfullt köpa in 
konfliktmineraler. Vi följer de lagar som kräver att 
vi avslöjar vad de används till och vi uppmanar 
våra leverantörer att anamma liknande regler och 
system. 

Mänskliga rättigheter6.2
Du bör veta att
Vi förbjuder:
•  Barnarbete
•  Tvångsarbete
•  Fysisk bestraffning eller misshandel
•  Slaveri
•  Människohandel
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Vi har åtagit oss att tillhandahålla miljöhantering 
av högsta kvalitet i allt vi gör och se till att följa 
alla miljöregelverk. Dina affärsbeslut ska alltid 
införliva sund miljöpraxis. När så r möjligt, välj 
miljövänliga och hållbara energikällor och gör 
din del i att bevara naturtillgångar. Behandla 
och kassera farligt och ofarligt avfall på ett 
miljöansvarigt sätt.

Miljöskydd6.3
Följ lokala miljölagar och 
bestämmelser.
Sträva efter kontinuerlig 
förbättring inom miljöprestanda.
Samarbeta med miljörevisioner 
för att säkerställa att vi uppfyller 
acceptabla standarder.
Välj teknik-, process- och 
behandlingsalternativ som 
minskar eller helt eliminerar avfall 
och utsläpp.

Det är mitt jobb

F. F.Något obehagligt som luktar väldigt illa 
utsöndras ur ett rör på projektplatsen.

Ta upp din oro med din överordnade. Om du 
inte är nöjd med svaret, rapportera problemet 
till Harscos miljöhälsa och säkerhet.

I min anläggning har jag märkt att viss 
elektrisk utrustning lämnas på även då den 
inte används.

Diskutera detta med din överordnade. Att 
uppmärksamma frågan kan leda till en 
lösning som hjälper oss att spara både pengar 
och naturtillgångar. Du kan också kontakta 
Harscos miljöhälsa och säkerhet.

S. S.

Tänk om...?
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Resurs: För hjälp med: Kontakt: 
Harscos integritetslinje Alla frågor om uppförandekoden Alla medlemmar i global efterlevnad och etik (GC&E)

E-post: compliance@harsco.com
Webbplats: http://compliance.harsco.com/

Harsco global efterlevnad och etik Alla frågor gällande uppförandekoden eller gällande företagets regler, 
värderingar och affärsetik

Alla medlemmar i global efterlevnad och etik (GC&E) 
E-post:compliance@harsco.com

Harsco Corporate juridisk avdelning Alla frågor gällande uppförandekoden, inklusive frågor om lagar 
och förfrågningar från myndighetspersoner och godkännande av 
lobbyaktiviteter

Ditt regionala chefsjuristkontor (Office of General Councel - OCG) eller divisionsjurist 
E-post:legaldepartment@harsco.com

Harsco Corporate kommunikationsavdelning Frågor från media Företagets kommunikationsavdelning (Corporate Communications)
E-post: corporatecommunications@harsco.com

Harsco miljöhälsa och säkerhet (Environmental 
Health and Safety - EH&S)

Frågor gällande miljö eller hälsa och säkerhet Kontakt: 717-763-7064
E-post: info@harsco.com

Harscos avdelning för investerarrelationer Frågor från den investerande allmänheten Chef för investerarrelationer 
E-post: ir@harsco.com
Webbplats: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

Harscos interna revision Frågor om interna kontroller Alla medlemmar på avdelningen för intern revision 
Avdelningens kontaktinformation kan hittas i Harscos globala adressbok online eller fås 
från din överordnade.

Harscos personalavdelning Frågor om anställning, förmåner, lön, beteende och prestation på 
arbetsplatsen och personalregler och företagets värderingar

Din lokala personalrepresentant. 
Namn kan hittas i Harscos globala adressbok online eller fås från din överordnade.

Du kan när som helst kontakta någon av följande resurser för råd och hjälp eller läsa de följande policyreferenserna. Om du har problem med att hitta en policy 
eller upptäcker att en länk till en onlinepolicy inte fungerar, få hjälp av en arbetsledare eller överordnad eller kontakta din lokala personalrepresentant så kan de 
tillhandahålla dig med policyn. 

Resurser

mailto:compliance%40harsco.com?subject=
http://compliance.harsco.com/
mailto:compliance%40harsco.com?subject=
mailto:legaldepartment%40harsco.com?subject=
mailto:corporatecommunications%40harsco.com?subject=
mailto:info%40harsco.com?subject=
mailto:ir%40harsco.com?subject=
http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome
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Ordlistan definierar några av grundkoncepten och termerna som används i vår kod.

Ordlista

Misshandel. Att behandla något illa, 
använda det på fel eller olämpligt sätt eller 
dra fördel av denna användning på ett sätt 
som kan orsaka personskada eller materiell 
skada. Grym eller våldsam verbal eller fysisk 
behandling av någon.

Muta. Erbjuda, lova, ge 
eller ta emot något av värde för att få 
en olämplig fördel eller ett fördelaktigt 
affärsbeslut.

Barnarbete. Arbete som utförs av unga barn 
och som påverkar deras hälsa, utbildning eller 
allmänna välmående, eller när barn utnyttjas 
eller deras arbete involverar kriminell eller 
farlig aktivitet.

Företagets tillgångar. Allt vårt företag 
använder för att driva verksamheten, inklusive 
utrustning, varor, fordon, möbler, datorsystem, 

programvara, telefoner och trådlösa och 
fasta enheter. Inkluderar även information, 
affärshemligheter och personal. 

Intressekonflikt. En situation med delad 
lojalitet, där en individs personliga intresse 
påverkar företagets affärsintressen.

Diskriminering. Orättvis eller ojämlik 
behandling av en person eller grupp baserat 
på egenskaper som skyddas av lagen.

Elektroniska tillgångar. Datafiler, 
information, databaser, programvara, konton 
och lösenord; och enheter, verktyg och 
utrustning som används för att förvara, skicka, 
ta emot och hämta dessa. 

Smörjningsbetalning. En liten betalning till 
en myndighetsperson eller representant för 
en myndighet för att snabba på en rutinåtgärd 
eller tjänst.

Bedrägeri. Förfalska, ljuga eller förvränga 
fakta för att få en orättvis fördel.

Gåva. Allt av värde, inklusive kontanter, 
biljetter, resor och boende. 

Myndighetsperson. En person som är 
anställd eller utsedd av en myndighet eller 
myndighetsstyrt företag, organisation, 
förvaltningsorgan eller kommitté. Kan också 
inkludera personer som är anställda eller 
representanter för ett politiskt parti, politiska 
kandidater och anställda eller medlemmar 
i internationella organisationer som 
representerar myndigheter.

Trakasseri. Ovälkommet fysiskt, verbalt eller 
visuellt uppförande som är baserat på en 
persons skyddade status.
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Människohandel. Rekrytering, inhysning, 
överföring eller mottagning av individer 
genom våld, bedrägeri eller bortförande för 
ett otillbörligt syfte såsom tvångsarbete eller 
sexuellt utnyttjande.

Insiderhandel. Köpa, sälja eller behålla 
värdepapper – eller tipsa andra om att 
göra detta – baserat på viktig icke-offentlig 
information. 

Immateriell egendom. Kunskap, idéer, 
upptäckter, formuleringar, uppfinningar 
och andra ogripbara tillgångar som har 
kommersiellt värde och skyddas under 
copyright-, patent-, servismärkes- och 
varumärkeslagar.

Internationell handel. Utbyte av kapital, 
varor och tjänster mellan två eller fler länder 
eller territorier. 

Ledning. Ledare, chefer, arbetsledare och 
andra som har någon typ av befogenhet.

Viktig icke-offentlig information. 
Information som ännu inte har släppts till 
allmänheten som rimligtvis kan förväntas 
påverka en investerares beslut att köpa, sälja 
eller behålla ett företags värdepapper.

Pengatvätt. Den process med vilken 
kriminella döljer ursprungskällan och 
kontrollen av medel som anskaffats genom 
brottslighet, genom att få medlen att se ut 
som att de kommer från en legitim källa. 

Personal. Personer anställda av företaget 
eller som arbetar åt oss.

Sociala medier. Kommunikationskanaler 
online som ger en möjlighet att dela innehåll, 
uttrycka sin personliga åsikt och interagera 
– inkluderar webbplatser, chattrum, bloggar, 
nyhetsflöden, sociala nätverkssidor och 
specialappar gjorda för att lägga upp och 
dela kommentarer, artiklar, åsikter, idéer, 
information och bilder.

Leverantör. En person, företagsrepresentant 
eller ett företag som säljer eller har för avsikt 
att sälja en produkt eller tjänst till företaget – 
inkluderar konsulter, leverantörer och agenter.

Tredje part. En köpare, säljare, agent eller 
annan individ eller företag som är involverade 
i en transaktion, ett kontrakt eller en affär som 
inte är anställd, chef för eller tjänsteman hos 
vårt företag.

Ordlista
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Bidrag till välgörenhet 57

Diskriminering 16
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engatvätt 48

Företagets tillgångar 26

Gåvor och underhållning 37

Hälsa och säkerhet 19

Immateriell egendom 24

Information, konfidentiell 22

Information, personidentifierande 22

Insiderhandel 52

Integritetslinjen 60

Intressekonflikter 33

Jämlik anställningsmöjlighet 16

Kommunicera om Harsco 30

Konkurrenter 55
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Noll skada 4

Överträdelser 11

Politiska aktiviteter 57

Rapportering om överträdelser 10

Säga ifrån 60
Säkerhet 19
Sekretess 22
Smörjningsbetalningar 47

Sociala medier 31

Trakasserier 17

Uppgifter, böcker och 28

Uppgifter, hantering 28

Värderingar, våra 4

Vedergällning 12
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